
Rädslan för överstatlighet
Många goda kristna har varit emot överstatlighet i alla former, som  EU, Nato och att FN blir 
myndighet. Jag ser nu samma motstånd hos flera. Tydligast är saken  broderad i spelfilmen 
"Left behind", där den bärande tanken är att stor överstatlighet bereder vägen för Antikrist.

Bibelns profetior visar att ett hedniskt världsherravälde faktiskt kommer framöver.
Man må vara blind eller olärd om man missar detta sammanhang i Bibeln.
Men bör då detta förhindra oss att här idag söka bygga sociala internationaler för att lindra nöd och 
ge internationell hjälp till våra yttre gränser?
Skall inte alla göra allt de kan för att söka göra gott?
"Kristi kärlek tvingar oss" säger oss Gud ord (2 Kor 5:14 SKB 1917).

   Är det överhuvudtaget möjligt att fördröja eller förhindra tidsålderns slut?
"Vilken av eder kan, med sitt bekymmer, lägga en enda aln till sin livslängd?" (Matt 6:27).
När det gäller villkoren för Bibliska profetior, så verkar okunnigheten vara stor bland många.
Språkligt står profetiorna i futurum aktivum, vilket betyder att detta "kommer att ske".
Kan vi leka "kurra-gömma" med det onda, "tittut-bakom-knut" och agera "tvärt-om" för att s.a.s  
sätta "käppar i hjulet" för ondskan? Till exempel vara emot EU, FN, NATO, bara för att central 
makt kan ockuperas av ondska?  Tänk om det var så enkelt!
   Historien lär oss att  makt ofta missbrukas. Detta är ett problem i hela världen och även inom 
kyrkosamfunden och i alla idéburna rörelser. Skulle det hindra oss att sprida kristen mission, 
bara för att det finns falska lärare och ledare?
  Jesu möten med den personliga ondskan ger oss mycken information. Ondskan kan tydligen dyka 
upp överallt. I historiens smutsiga backspegel kan vi se att han investerar i alla politiska ideologier, 
religioner, teologier, filosofier och psykologier. Han är urtypen för den förslagne opportunisten och 
populisten. Och han har många tjänstvilliga springpojkar och lobbyister i maktens alla korridorer.
Han har hela drev för EU, men också flera emot EU, några för NATO, andra emot, för USA, och 
emot, somliga för kärnkraft, andra emot, några emot Putin, men också vissa för Putin.
Låt oss lära oss av det förflutna. 
Den tyska storfinansen stödde Hitler, men stödde också hans konkurrenter samtidigt. Hur tänkte de?
Att investera på alla sidor är ett mönster för många cyniska resursstarka.
Makthavare gör ofta så. Poängen är att man därmed alltid har en fot inne bland vinnarna.
   Det som kommer att ske i sluttiden kan alltså ingen förhindra innan, för pjäserna flyttas lätt om.
När vi kan söka göra gott nu så bör vi göra det, och planera för det. 
I den gigantiska flyktingkris som Världen nu står inför, måste EU, FN, Arabförbundet och 
Afrikanska Unionen samarbeta för att kunna hantera den väl. Det kan aldrig vara rätt att bara några 
få skall bära alla bördor.
Vi måste inse att tillvaron är genomskinlig. Allt sker framför öppen ridå inför världsliga och andliga
krafter. Och vi är lätta att läsa av. Att avhända sig internationella styrmedel är mot denna bakgrund 
ansvarslöst.
Att avstå eller bekämpa internationellt samarbete för att Den onde där skulle kunna gå till dukat 
bord, bör vi betrakta som en överandlig vidskepelse.
   Martin Luther sa en gång  ”Om jag visste att världen kommer att gå under i morgon så skulle jag 
ändå plantera mitt äppelträd idag”.
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