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I januari 2004 började jag på en serie som jag kallade “Tecken på tidens slut.” 
Jag predikade två gånger över detta ämne men Gud gav mig en annan uppgift 
och jag fullföljde inte denna serie. Fem år senare har den Helige Ande lett mig att 
avsluta vad jag då påbörjade, eftersom mycket har hänt sedan dess.  
År 2004 kunde ingen amerikan förutse att bostadsmarknaden skulle kollapsa 
inom några få år och åstadkomma en djup svacka i Amerikas ekonomi. Vem 
skulle trott att det mäktiga GM skulle gå I konkurs och bli tvunget att sälja de 
flesta av sina tillgångar samt tas över av staten, eller att Chrysler snart skulle bita 
i gräset och säljas till Fiat i Italien?  
Arbetslösheten är för närvarande så hög som 9.5% och stiger ännu. I stad efter 
stad, county efter county, finns inte polis och brandkår, och ungdomsvårdsskolor 
läggs ner med följden att förövarna skickas tillbaka ut på gatan och att även äldre 
fångar släpps lösa. 
På dagens arbetsmarknad talar ingen längre om att få påökt, de flesta är till och 
med beredda att minska sina löner för att få behålla jobbet.  
Amerika har blivit ödmjukat och detta är bara början. En del av Jesu profetior har 
blivit uppfyllda i Amerika och andra länder i världen. (Luk. 21:25-26) Vi befinner 
oss i en global kris som hastigt utvecklas till en världsvid ekonomisk depression. 
Detta skrev jag år 2004: 

Kristna i USA har för närvarande en ”smekmånad.” Vi lever i kölvattnet av de 
goda väckelserna som berörde USA från 1800-1950. Denna goda tid kommer 
att vara slut en dag om inte den nya generationen vänder sig till Herren. Det 
Gud en gång har sagt kan inte göras om intet. 5 Mos. 28:1-15 
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TECKEN PÅ TIDENS SLUT  
Dessa är några av de ting som Jesus nämner: 

1. Bedrägerier – Matt. 24:4-5 
2. Krig och rykten om krig – vers 6 
3. Hungersnöd, jordbävningar och farsoter – vers 7 

HATETS TECKEN 
Hatets ande är en mäktig demonisk härskare i Satans rike. De har arbetat med 
människor I ca 7000 år och har blivit perfektionister. Matt. 24:9-10 



 

Jesus säger att hatet kommer i samband med förföljelse. Tills för några år sedan 
fanns det inte mycket förföljelse av kristna i USA. Fienden verkade bakom 
fasaden och genom domstolarna I vårt land. Bibeln förvisades från våra skolor 
och sedan bönen. Angreppet fortsatte så fort dessa fundamentala kristna pelare 
togs bort från folkskolor, statliga och federala myndigheter. Julspel får innehålla 
allt möjligt utom en påminnelse om Jesus. Vid bön i offentliga sammanhang så 
får inte namnet Jesus nämnas. 
Slutresultatet blev att det rynkades på näsan åt kristna och att de förlöjligades. 
Vilket orsakade att många blev förolämpade och ovilliga att erkänna offentligt att 
de var kristna. De hade glömt Jesu ord. Matt. 10:32-33 
När aborter legaliserades år 1973 började en häftig strid allt eftersom nya lagar 
drevs igenom som skyddade de som gjorde abort på speciella kliniker. Under 
1980-talet arresterades fem framstående ja till livet-ledare för att ha begått 
lagbrott och under rättegången blev de fällda för att ha utfört dessa ”brott” där de 
hade varnat människor i Sacramento som begick mord och fick därför höga 
bötesbelopp. För att tillfredsställa domstolen tog man deras bostäder och 
ägodelar ifrån dem, vilka såldes för att skaffa pengar till abortklinikerna. Dessa 
fem framstående amerikanska medborgare avkrävdes alla sina ekonomiska 
tillgångar och reducerades till tiggare. Många kristna tog anstöt och började 
känna sig förolämpade av abortmotståndare! De hade glömt Herren Jesu ord.  
Matt. 10:16-26 
Så fort Barack Obama hade blivit installerad som president, dröjde det inte länge 
förrän den nationella säkerhetstjänsten Homeland Security brännmärkte alla 
bibeltroende kristna som ”möjliga terrorister.” Det var första steget på vägen för 
att bannlysa hela kristenheten under Antikrist regim. Upp. 13:4-9 
Den varning Jesus ger oss för bedrägeri och hat i ändtiden skall tas på största 
allvar. Jesus levde och vandrade runt med sina lärjungar i ca tre och ett halvt år. 
De hade sett alla underverk och till och med utfört några av dem själva, men när 
de kom fram till sanningens ögonblick så övergav de Honom och sprang sin väg. 
Matt. 26:56 
Det var först när de hade ångrat sig och blivit andedöpta som de inte längre gav 
efter för trycket. Apg. 4:7-31 
Har du blivit döpt I den Helige Ande? 
 
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? 
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