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De tidens tecken jag beskrivit hittills: 
1. Bedrägerier – Matt. 24:4-5 
2. Krig och rykten om krig – vers 6 
3. Hungersnöd, jordbävningar och farsoter – vers 7 
4. Många skall komma på fall – vers 11 

LAGLÖSHET 
I Matteus kapitel 24, vers 12, läser vi detta: “Genom att laglösheten tilltar kommer 
kärleken hos de flesta att kallna.” 
Det grekiska ord som här används är ”anomia” vilket betyder ”laglöshet.” 
(Young’s Analytical Concordance of the Bible 1964) 
Strong’s Exhaustive Concordance identifierar också det grekiska ordet som 
används i denna vers som ”anomia” och översätter det med olaglighet, brott mot 
lagen, synd, överträdelse, brottslighet, orättfärdighet.   
Ordet orättfärdighet definieras i  The Webster Dictionary, 1968, på detta sätt:  

1. Brist på rättfärdighet, syndfullhet, synd.  
2. En syndig, ojuste eller orättfärdig handling.   

När man studerar definitionerna på anomia och orättfärdighet står det klart att 
Jesus talade om människor som är laglösa, orättfärdiga, orättvisa; är syndiga och 
överträder lagen. När ett samhälle är laglöst, överväger man inte sina gärningar 
och kärleken till nästan kallnar. 

GUDS LAG 
När Jesus talade om den syndens laglöshet som skall dominera jorden vid tidens 
slut så talade han inte om människobud, utan om Guds eviga lagar. 
Alla sekulära lagar som finns i Europa och Nord-Amerika har sina rötter i de lagar 
som Gud gav Moses som de uttrycks i de fem Moseböckerna. Under de senaste 
150 åren har de lagar som går tillbaka på Moseböckerna sakta rostat bort, till vi 
nu befinner oss i det moraliska träsk som råder år 2009, då det verkar som om 
människorna blir mer och mer laglösa.  
Aposteln Paulus som levde under det hemska gudlösa romarriket sade oss att 
regeringen är instiftad av Gud för att hålla ordning bland folk. Rom. 13:1-7 
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Betyder det att kristna skall lyda sekulära lagar bara för att vi underkastar oss 
regeringen? Absolut inte! Vi skall bara lyda sekulära lagar – så länge de inte 
motsätter sig Guds lagar!  
Låt oss ta en del exempel från Bibeln: 

1. Hebreerna lydde inte den egyptiske kungen när denne införde en ny lag 
som befallde att alla hebreiska barn av mankön skulle dödas vid födseln.  
2 Mos. 1:8-22 

2. Midjaniterna tvingade på hebreerna dyrkan av Baal. När Gud talade till 
Gideon brydde Gideon sig inte om sin far och midjaniterna, utan förstörde 
Baalsaltarena. De som bodde i staden blev mycket rädda och ville döda 
Gideon för att blidka de förtryckande midjaniterna. Dom. 6:22-31 

3. Tre unga hebreiska män vägrade lyda Kung Nebudkadnessar när han 
beordrade alla att dyrka statyn av guld. Daniel 3:1-17 

4. När kung Darius lurades att beordra en lag mot bön tvekade inte Daniel att 
bryta mot den. Daniel 6:1-12 

5. Jesus vägrade lyda Talmuds lagar. Matt. 12:9-14 

VAD VI BÖR GÖRA UNDER DESSA OMSTÄNDIGHETER 
 Om du är läkare och ombeds mörda (abortera) en baby, vad gör du då? 
 Om du som sjuksköterska ombeds assistera vid en abort, vad gör du då? 
 Om du som soldat beordras skjuta människor som vägrar lyda ogudaktiga 

lagar, vad gör du då? 
 Om du som polis blir tillsagd att skjuta på fredliga demonstranter mot 

regeringen, vad gör du då?     
 Om du blir tillsagd av någon myndighet att infiltrera en bibeltroende kristen 

kyrka och rapportera kristna människors namn, adresser, telefonnummer, 
vad gör du då? 

AMERIKA HÅLLER PÅ ATT FÖRFALLA MORALISKT  
Jesus sade att hans lagar aldrig skulle upphöra att gälla. Matt. 5:17-19 
Politiska ledare i USA har tagit bort de lagar som skulle stävja äktenskapsbrott, 
sex utanför äktenskapet, skilsmässa, homosexualitet och tidelag. 
Liberala lagstiftare släppte spriten fri i vårt land och arbetar nu hårt på att få  
marijuana legaliserat. 
Lagstiftare har drivit igenom lagar som säger att äktenskapet inte längre är en 
sak mellan man och kvinna. Lagar har stiftats som ger homosexuella samma 
rättigheter som gifta par vad gäller företagshälsovård, pensioner och förmåner 
ända in i döden. Homosexuella har även rätt att adoptera små barn och förstöra 
dem.  
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I våra allmänna skolor är det mot lagen för lärare att läsa Bibeln och be till Gud i 
Jesu namn, men de är instruerade att lära barnen om sex, kondomer och 
masturbation. 
Gud skyddade inte Sodom och Gomorra, han kommer heller inte att skydda 
något land som håller på med laglöshet. 1 Mos. 18:16-21; 19:1-25   

VAR BÖRJADE LAGLÖSHETEN I AMERIKA? 
Laglösheten började inte med syndarna, fylleristerna eller de ogudaktiga, utan i 
seminarier där studenterna tillsades att Gamla Testamentet inte längre var 
relevant och att bara Nya Testamentet skulle användas.  
Det sades också att ingen riktigt visste vad Jesus Kristus egentligen hade sagt, 
och att de fyra evangelierna är berättelser skrevs av apostlarna när de försökte 
minnas vad Jesus hade sagt.  
Detta följdes av en undervisning där det inte finns några absoluta sanningar, och 
att “situationsetik” är den moraliska ledstjärnan för en kristen, en lära som har 
sin grund i judarnas Talmud.  
De blev också tillsagda att det inte fanns någon Djävul eller ett helvete, därför bör 
en pastor istället vara en ”social ingenjör” som försöker göra livet bättre för folk. 
Slutligen sägs det till studenterna att den globala uppvärmningen är det största 
hotet mot mänskligheten, och att kyrkorna borde bidra till att ”kyla ner planeten.” 

RESULTATET 
Tusentals pastorer är i fängelse för begångna övergrepp mot barn och lagrande 
av barnpornografi. Många av dessa gick längre än till övergrepp, och det slutade 
med mord. 
En stor mängd pastorer är fast i pornografi.  
Många pastorer är med i frimurarloger. 
Många pastorer är skilda och omgifta, en del av dem ett flertal gånger. 
Barn till pastorer gör uppror och hamnar på ungdomsvårdsskolor och fängelser.  
Många pastorer är fast i droger och rökning.   
Ca 60% av medlemmarna i kristna kyrkor är skilda och många har gift om sig ett 
flertal gånger.  
Trenden bland ungdomar idag är att ha sex före äktenskapet med så många som 
möjligt och istället för att gifta sig vill de leva i synd.  
Det finns lika många ogifta mödrar i kyrkorna som utanför kyrkorna.  
Det är omöjligt att skilja kristna från ickekristna när det gäller tatueringar och 
deras förekomst i kyrkorna idag.  
Kristna använder timmar på att se på ogudaktiga TV-program och filmer. 
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Det finns inte längre någon skillnad mellan världslig musik och kristen samtida 
musik. Samma pulserande beat som kommer från de svarta i Afrika, vilka är 
djupt inblandade i det ockulta, används också i kristen musik.   
Kristna klär sig på samma sätt som de ofrälsta. 
Gud talade till Hosea om just detta problem. Hosea 4:1-14  

FÖR MÅNGA HAR KÄRLEKEN KALLNAT  
Som pastor kan jag säga att jag har sett allting trots att jag varit gift med samma 
kvinna i 48 år, men jag har predikat evangelium i mer än 42 år. Min fru och jag 
har tjänat i Sacramento under 33 år. Vi har lett oräkneliga människor till Kristus; 
jag har döpt flera hundra samt offficierat vid hundratals bröllop.  
Om alla de människor som har kommit och gått under dessa 33 år skulle komma 
till kyrkan samma söndag så skulle vi haft en folkmassa på flera tusen här. Men 
majoriteten av dem har lämnat församlingen av ett eller annat skäl. En del kände 
sig förolämpade, andra ville fortsätta leva i sina synder, andra ville inte känna sig 
bundna varje söndag, andra skilde sig, ett visst antal hamnade i fängelse och 
många har dött. En del tyckte jag var för hård. 

DE FÖRLORADE SIN KÄRLEK 
De förlorade sin kärlek till Gud och hans son Jesus! 
När vi förlorar vår kärlek till Gud, kommer vi också att förlora vår kärlek till 
församlingen och till nästan. Vi är självcentrerade, stolta och egoistiska. Vi gjorde 
väl i att uppmärksamma Jesu Ord: Upp.  2:1-5 
Börjar du kallna? Kan du ångra dig? Upp. 3:14-22 
 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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