Del 1
Jesus skall komma tillbaka
Vi skall i detta bibelstudium titta närmare på fem bibelbaserade perspektiv som kan vara till
hjälp då vi skall rannsaka och pröva och på så sätt utöva urskiljning. Att kunna utöva
urskiljning blir en allt viktigare del av kristen tro, eftersom vi kristna översköljs av en ständigt
ökande ström av osunda strömningar och villfarelser. Jag kommer även presentera lite
statistik som säger något om utvecklingen i Sverige, en negativ utveckling som helt säkert
beror på att allt fler avfaller från en sann och sund kristen tro i vårt land. Gud tar då sin hand
ifrån landet. Bibelstudiet är uppdelat i två delar, detta är del 1.
Men! Inledningsvis skall vi konstatera att vår frälsare Jesus Kristus skall komma tillbaka!
Detta är Bibeln mycket tydlig med. Tack o lov för det! Och just Jesu återkomst tycker jag är ett
av de mäktigaste budskapen vi har i Bibeln. Och denna händelse är troligen inte särskilt långt
borta. Bibeln visar tydligt att Jesus skall komma tillbaka men även hur han skall komma! Vi
skall börja med två bibelord om detta:
Apg 1:6-11: ”När de nu var samlade frågade de honom: ’Herre, är tiden nu inne för dig
att återupprätta riket åt Israel?’ Han svarade dem: ’Det är inte er sak att veta vilka tider
eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige Ande kommer över
er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och
ända till jordens yttersta gräns.’ Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och
ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod
två män i vita kläder hos dem. Och de sade: ’Ni män från Galileen, varför står ni och ser
mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma
igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen’.”
Matt 24:29-31: Jesus: “Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte
ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall
Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser
Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt
basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra
väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.”
Även i Gamla testamentet (GT) kan vi läsa om Jesu återkomst, som t.ex. i profeten Sakarjas
bok, kapitel 14, där vi hittar lite andra detaljer runt omkring hans återkomst. Trots sådana här
tydliga profetior i Bibeln, så talas det väldigt lite om Jesu återkomst i församlingarna idag,

nästan inte alls. Orsaken till varför det är så kan säkert variera, men helt klart är det andra
saker som man prioriterar högre, som t.ex. församlingens vision, församlingens strategi,
församlingens fastigheter och ekonomi, osv. Hur som helst är ju Jesu återkomst ett centralt
budskap i Bibeln, och då måste ju det vara en central del av vår tro och predikan också! Och
när Jesus kommer så innebär det slutet på denna tidsålder och att en ny tid då bryter in, den
som vi kallar för Tusenårsriket. Det är också tydligt i Bibeln.
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Är man nu en sann kristen skall man inte vara orolig för Jesu återkomst. Tror man, så är man
frälst – enligt Jesus (Joh 6:47) – och då får man möta Honom som sin Herre, Kung och Gud. Så
Jesu återkomst är alltså något att verkligen se fram emot och att längta efter. Och man
behöver alltså inte fundera över ifall Jesus skall komma tillbaka, inte heller över hur han
återkommer, eftersom det står tydligt beskrivet i Bibeln. Och när han kommer skall vi faktiskt
kunna ana oss till när vi väl är i närheten av hans återkomst. Jesus sa ju så här om detta med
syfte på alla tidstecken:
Matt 24:33: ”På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för
dörren.”
Observera då också detta: att om vi skall kunna veta när Jesus står för dörren, då kan vi ju
även veta när han inte står för dörren. Eller hur? Så kanske inte många tänker, men det är den
enda logiken utifrån detta bibelord. Gud har alltså inte utlämnat oss åt en total överraskning
när det gäller Jesu återkomst.

Den stora förförelsetiden

Men en oerhört viktig fråga som vi också bör prata mer om i församlingarna är denna:
Hur blir det i världen strax före Jesu återkomst?!
Och varför är det då en viktig fråga? Jo, för enligt Jesus själv skall den tiden bli en mycket lurig
tid, och då kommer även många kristna att bli vilseledda och bedragna. Dessutom tycks det
som om vi börjar närma oss denna luriga tid just nu, en tid som vi ibland kallar för ”den
yttersta tiden”. Vi skulle även kunna kalla den för den stora förförelsetiden. Vi skall se mer på
det lite längre fram.
Kan man då säga att vi är i närheten av den yttersta tiden just nu? Om vi ser till de tidstecken
som Bibelns ger oss, då pekar mycket i den riktningen. Jag skall nämna några:
1.

Jesus har sagt att många falska profeter skall träda fram före hans återkomst. Idag är
kristenheten översvämmad av falska profeter och villolärare, vilket alltså utgör ett starkt
tidstecken. Ett liv i omåttligt överflöd är ett säkert kännetecken på dessa falska
förkunnare. Ett överdrivet fokus på tecken och under är ett annat kännetecken.

2.

Bibeln visar också att det skall bli ett stort avfall i kristenheten i den yttersta tiden. Det
är ju något som pågår idag, inte minst i Västvärlden. Det här hör ihop med att det nu finns
så många falska profeter och villoläror som många kristna faller för i brist på kärlek till
sanningen. Och man anpassar sig till världen för större vinning.

3.

Uppenbarelseboken visar att det i den yttersta tiden skall bli en global rörelse i riktning
mot både religiös, politisk och ekonomisk enhet. Sådan verksamhet ser vi mycket av
idag. Vi ser t.ex. hur olika religiösa ledare mer och mer bekräftar varandra, inte minst
under påvens ledning. Påven deklarerade nyligen att, citat: ”mångfalden av religioner är
Guds vilja”. Han förutsade alltså inte en ny världsreligion. Och jag tror personligen inte att
vi kommer att se en ny världsreligion i den yttersta tiden, men vi kommer att se hur

religionerna accepterar varandra mer och mer. En slags avfallets ekumenik kan vi kalla
det. Däremot säger ju Bibeln att det skall uppstå en global personkult, och den kan då
säkert införlivas i de religioner som hakat på den gränslösa ekumeniken.
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4.

Många efterlyser idag en världsledare som kan lösa världens alla globala problem. T.o.m.
Sveriges ärkebiskop Antje Jackelén efterlyser ett globalt ledarskap. Och det är också ett
tidstecken som ligger i linje med det Uppenbarelseboken profeterar om för den yttersta
tiden. Det är runt en sådan global ledare som en personkult kommer att växa fram – enligt
Uppenbarelseboken. Vi har ju sett detta förr men i mindre skala, med män som Stalin,
Hitler, Mao. Och det finns absolut ingen garanti för att världen inte skulle göra om samma
misstag ännu en gång.

5.

Den kontroll av ekonomiska transaktioner som Uppenbarelseboken även profeterar
om börjar snart bli möjlig i hela världen. Först måste bara alla kontanter tas bort, och vi
går ju i den riktningen med stormsteg. Sverige är även på det området ett föregångsland.
Sedan kan makthavarna kontrollera alla inköp och all försäljning, och för det behövs inga
nya betalsystem, inte heller några nya valutor. Tänk bara på hur USA spärrade alla
möjligheter för visselblåsaren Edward Snowden. Man frös hans tillgångar och spärrade
att han kunde köpa och sälja så som vi andra kan idag.

6.

Sedan profeterar ju Bibeln om att Israel som nation skulle återupprättas – vilket
skedde 1948 – och att andra länder kommer att irritera sig mer och mer på den nationen.
Exakt så är det ju idag. För att inte tala om den eskalerande antisemitism som vi nu ser på
många håll i världen! Så här har vi också ett tydligt tidstecken.

Förhåller det sig då så, att vi står inför den yttersta tiden – som blir en stor förförelsetid – då är
det mer än någonsin nödvändigt att vara ordentligt rotad i Bibeln. Därför skall vi titta
närmare på vad Bibeln har att lära oss i en del angelägna frågor som har koppling till vår tid
och tider som skall komma. Det här handlar bl.a. om att ha rätt fokus, att vara vaksam och
beredd när det dyker upp olika företeelser, skeenden och lärovindar i kristenheten. Och inte
minst att kunna utöva urskiljning; att kunna pröva och rannsaka. Men det handlar också om
att vara väl förberedd på det som skall ske i världen enligt Bibelns profetior.
En vanlig men farlig läggning som många kristna tyvärr har idag, det är denna:
2 Tim 4:3-4: ”Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den
sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare,
allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till
myter.”
Eller som det står i Bibel 2000:
2 Tim 4:3-4: “Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda
läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få
höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till
legenderna.”
Ordet ”myter” – som det står i Svenska Folkbibeln (SFB) – eller ”legender” – som det står i
Bibel 2000 – kan vara lite missvisande. Det grekiska ordet där är mythos, men det betyder inte
minst ”påhittade fabler” eller ”osanningar”. Eller ”dikt och struntprat” – som det står i SFB:s
fotnoter. Tyvärr faller många kristna idag för just påhittade historier.

Och om det nu blir en lurig tid, då är det helt klart mycket farligt att ha den här läggningen
som vi läste om, där man alltså älskar alla nya lärovindar som dyker upp, sådant som kliar
gott i öronen, men som ofta är baserat på rena osanningar. Det är alltså viktigt att vi blir
rustade med en äkta kärlek till Sanningen! Mer om det senare.
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Varför blir då den yttersta tiden en lurig tid?
Vi skall se vad Jesus har sagt om detta:
Matt 24:3-4: ”När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med
honom, gick de fram till honom och frågade: ’Säg oss: När skall detta ske, och vad blir
tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?’ Jesus svarade dem: ’Se till att
ingen bedrar er’.”
Här frågar alltså lärjungarna Jesus om den yttersta tiden och om tidstecken, men Jesus
kontrar med ett oväntat svar: ”Se till att ingen bedrar er”. Det är en mycket viktig uppmaning
från Jesus. För observera det att han inte säger att han skall se till att vi inte blir bedragna.
Utan han säger till oss att se till att vi inte blir bedragna!
Det är ju då uppenbart att vi kan bli bedragna, annars hade ju Jesus inte sagt så. Och kan man
bli bedragen så är det så klart lurigt. Men vi skall titta lite närmare på vad det är som blir så
lurigt:
Matt 24:4-5, 23-28: ”Jesus svarade dem: ’Se till att ingen bedrar er. Ty många skall
komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse… Om
någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Ty falska
messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under
för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Om de alltså
säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte.
Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens
ankomst vara. Där den döda kroppen är samlas gamarna.’ ”
Vi ser här att risken finns att bli bedragen av falska profeter och messiasfigurer och de
villoläror som de serverar. Sådana falska andliga ledare skall också utföra stora tecken och
under, och bara det i sig är ju lurigt, för många kristna tror att tecken och under är bevis på
äkthet. Men så är det inte, vilket vi kan se i nästa bibelord:
Matt 7:15-23: ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får
men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar
man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god
frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller
kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och
kastat i elden. Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. Inte skall var och en som
säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske
Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat
med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med
hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen:
Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”
Här har vi ännu en varning och uppmaning från Jesus: ”Akta er för de falska profeterna”. De
skall alltså komma och göra stora tecken och under som bedrar dem som är fascinerade av
sådant. Och observera här att Jesus säger att han aldrig har känt dessa förkunnare. Det står
även ”aldrig” i den grekiska grundtexten. Dessa förkunnare är alltså inte kristna och har
aldrig varit det, men ändå utför de stora tecken och under och åberopar Jesu namn! De utger

sig alltså för att vara superkristna men är genomfalska! Det här blir så klart väldigt lurigt –
om man inte är noga med sanningen!
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Hur gör man då när man skall ”se till” att inte bli bedragen?
Jo, vi kan se det i lite olika bibeltexter, men jag tror framför allt det handlar om att ”se till” att
vara väldigt rotad i Bibeln så att man inte går på allt det falska som skall komma. Och ihop
med bibelkunskaperna skall man utöva urskiljning. Det kan också handla om att hänga med i
vad som händer ute i världen, men att man då också ”ser till” att inte gå på falsk information.
Ute på t.ex. Youtube finns ju idag massor av snyggt gjorda videofilmer som är riktade till
kristna, men som är baserade på väldigt knasiga bibeltolkningar, och spekulationer, och ofta
på falska fakta. Så det handlar om att vara mycket noga med vad som är sant och med vad som
inte är sant.
Jag skall gå igenom fem bibelbaserade perspektiv som jag tror kan vara bra att ha när vi skall
granska olika saker i kristenheten. Bibeln uppmanar ju oss att pröva. Några av dessa
perspektiv kan även vara bra att ha när man betraktar vad som sker i världen.

Det första perspektivet har jag kallat Avfallsperspektivet. Detta är viktigt att ha i minnet när vi
funderar över vad som händer just nu och vad som kommer att hända fortsatt i kristenheten.
Bibeln avslöjar ganska mycket för oss om detta.
Aposteln Paulus skrev något mycket intressant om den yttersta tiden i 2 Tess kapitel 2. Det
här är en mycket viktig text, och vi skall därför uppehålla oss en stund i den.
2 Tess 2:1-12: ”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos
honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig
av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut
på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste
avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,
4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter
sig i Guds tempel [naos] och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er
detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att
han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet
verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall
den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns
anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk
av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags
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orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot
sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig
villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har
trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.”

”Avfallet” står här i bestämd form och det är därför inte frågan om vilket avfall som helst. Det
är frågan om ett unikt och stort avfall. Och det är unikt i den meningen att det bereder vägen
för den som här kallas ”laglöshetens människa” och ”den laglöse”. Aposteln Johannes kallar
samma person för ”Antikrist”. I Uppenbarelseboken kallas han för ”vilddjuret”. I profeten
Jesajas bok i GT, kapitel 11 och vers 4 kallas han ”den ondskefulla”. Tyvärr är det felöversatt
till pluralis där i Jesaja i flera översättningar, så det står ofta ”de ogudaktiga”, men det är alltså
fel. Det hebreiska ordet är rasha och det betyder ”den ondskefulla, eller ”den vidriga”.
Den laglöse, han skall alltså sätta sig i ”Guds tempel” – skrev aposteln Paulus. Nu tänker
många kristna att detta handlar om ett återuppbyggt tempel i Jerusalem. Men vi måste då
fråga oss om Gud verkligen vill ha en ny tempelbyggnad? Vi kristna är ju Guds tempel idag,
enligt vad Paulus skrev om i flera av sina brev. Och det grekiska ordet som Paulus här i 2 Tess
2 använder för ”tempel” är ordet naos. Paulus använde ordet naos sju gånger i sina andra brev
och alla gånger då enbart med syfte på de kristna som Guds tempel. När det i Nya testamentet
(NT) talas om en fysisk tempelbyggnad, då används istället det grekiska ordet hieron. Även
Paulus använde ordet hieron när han skrev om det fysiska templet i Jerusalem. Och ordet
hieron används – vad jag kunnat se – 59 gånger i NT, men aldrig med syfte på de kristna som
Guds tempel. Så jag tror att Guds tempel i den här texten – alltså naos – syftar på de kristna,
både som enskilda individer och på Guds församling.
Vi kan också minnas vad Paulus sa på Areopagen i Aten när han höll sitt berömda tal där: Han
sa: ”Gud bor inte i tempel som är gjorda av människohänder.” (Apg 17:24) Gud vill alltså inte bo
i tempel som är byggda av oss. Han vill bo i oss! Vi är hans tempel!
Vad vill då Paulus säga här i texten? Jo, när kristna avfaller i stor skala och intas av den
laglöses väsende (eller denna tidsålderns ande) istället för av Guds Ande, då bereds vägen för
den laglöse att träda fram. Avfallet liksom rullar ut den röda mattan för Antikrist. Vi skall titta
lite mer på det strax.
Men vem är det då som håller tillbaka och fördröjer den laglöses framträdande? Det står ju:
”Han som nu håller tillbaka”. Jag tror det kan vara Guds Ande, för när de kristna avfaller i stor
skala, då lämnar Gud sitt ”tempel”; Guds Ande lämnar alltså de avfallande kristna. Och just det
öppnar upp vägen för ondskan att ta över mer och mer. Det ser ju vi inte minst i vårt land nu.
Men när de sanna evangeliska kristna är många i ett land, då har det landet ett särskilt
beskydd och en särskild välsignelse. Det tycker jag vi kan se tidigare i Sveriges historia. Men
nu är det avfall på bred front här i vårt land, och i hela västvärlden. Och i och med det ser vi en
ganska otäck utveckling. Jag skall gå igenom lite fakta och siffror strax som pekar på detta.
Det som hindrar den laglöses framträdande skulle även kunna vara den splittringens ande
som Gud utgöt över mänskligheten vid byggandet av Babels torn. Vi skall titta mer på den
händelsen i del 2.
Men vi skall även här lägga märke till vad det är som bedrar många kristna och som leder dem
in i det stora avfallet. Det är uppenbarligen förtjusningen över tecken och under. Det står ju så
här i vers 9-10:
2 Tess 2:9-10: ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med
lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som

går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli
frälsta.”.
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Det här blir riktiga dundergrejer helt klart, och det blir troligen häftigare än vad man vid den
tiden får vara med om i sanna kristna församlingar. Och inte minst detta gör att den yttersta
tiden blir en lurig tid. Det gäller alltså att se upp med vad det är som man fascineras av!
Och vad är det då som kan hålla vaksamheten uppe och hindra att man går iväg till dessa
spektakulära skeenden? Jo, det står ju där i vers 10:
”som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och
älskade den”
Även om jag inte gillar Bibel 2000 så är texten tydligare där:
2 Tess 2:10 – ”som bedrar dem som går i fördärvet – de har ju inte velat ta emot den
kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem.”
Vad är alltså viktigt att rusta sig med i den luriga tid som vi nu lever i och som kommer?
Jo, kärlek till sanningen! Men den kan vi inte bara ta oss, men vi kan få den och vi kan
bestämma oss för att vi vill ha den kärleken, och vi får då be till Gud om att få den.
Nu sa ju Jesus om sig själv att han är sanningen, och Bibeln säger också att Jesus är Ordet som
blev kött och tog sin boning bland oss. Så ytterst sett handlar kärlek till Sanningen om kärlek
till både Jesus och allt som står i Bibeln. Saker som existerar i kristenheten men som ligger
utanför Bibelns ramar, är då av helt underordnad betydelse, och i många fall kan de faktiskt
vara både falska och skadliga.
Men tillåter då verkligen Gud att kristenheten avfaller, att hans tempel raseras?
Vi skall se hur det gick för det judiska folket när de avföll. Då lämnade Gud sitt tempel i
Jerusalem och utlämnade det till att ödeläggelse!
Klagovisorna 2:5-9, 14: ”Herren var som en fiende. Han fördärvade Israel, han
fördärvade alla dess palats, han förstörde dess fästen. Han hopade hos dottern Juda
bedrövelse och jämmer. Han bröt ner sin boning som en trädgård, han förstörde sin
mötesplats. Högtid och sabbat lät Herren falla i glömska i Sion, och i sin brinnande vrede
förkastade han kung och präst. Herren förkastade sitt altare, han övergav sin
helgedom. Murarna omkring hennes palats gav han i fiendernas hand. De ropade högt i
Herrens hus som på en högtidsdag. Herren hade beslutat förstöra dottern Sions murar.
Han spände mätsnöret för att fördärva och drog inte tillbaka sin hand. Han lät sorg
komma över vallar och murar, alla ligger nu förstörda. Hennes portar har sjunkit ner i
jorden, han förstörde och krossade hennes bommar. Hennes kung och hennes furstar
lever bland hednafolken. Ingen undervisning ges mer och hennes profeter får ingen syn
från Herren… 14 Dina profeters syner var falska och dåraktiga. De uppenbarade inte din
missgärning för dig för att göra slut på din fångenskap. De budskap de förkunnade för
dig var falska och förförande.”
Hesekiel 8:5-6: ”Han sade till mig: ’Du människobarn, lyft nu upp dina ögon mot norr.’
När jag lyfte mina ögon mot norr, fick jag vid själva ingången norr om altarporten se den
avgudabild som hade väckt Guds vrede. Han sade till mig: ’Du människobarn, ser du vad
de gör? Det är mycket vidriga ting som Israels hus här bedriver så att jag måste lämna
min helgedom. Men du skall få se mer och än värre vidrigheter’."
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Här ser vi att Gud både lämnade sitt tempel och utlämnade det till att förstöras när judarna
avföll till avguderi, och inte levde efter Guds stadgar – samtidigt som de flesta profeter vid den
tiden bara förkunnade framgång och välstånd. Här finns alltså en tydlig parallell till
kristenheten i vår tid.
Det är detta som jag tror avfallet i 2 Tess 2 handlar om: att Gud lämnar sitt tempel – alltså
kristenheten – när kristna avfaller och tar in främmande andlighet, när man lyssnar på
bekväm eller spektakulär undervisning från falska profeter, och öppnar sig för världens
tankesätt istället för att vara trogen Bibeln och vara beroende av Gud. Man förförs av tecken
och under och börjar svärma runt falska profeter, och till slut även runt en karismatisk, men
falsk världsledare!
När judarna avföll och Gud lämnade sitt tempel, då öppnade det alltså upp vägen för Babels
kung att komma och inta landet och skövla templet. När kristna nu avfaller och Guds Ande
lämnar sitt tempel idag – alltså kristenheten – då öppnar det på liknande sätt upp vägen för
den yttersta tidens ”babelskung”, alltså den laglöse, Antikrist.
Detta är vad jag tror vi måste ta till oss från Paulus och vi förstår det då bl.a. i ljuset av Gamla
testamentets texter. Judarnas öde är alltså inte bara historia, det är också en profetisk varning
om vad som kommer att ske i kristenheten i vår tid.

1 Kor 10:1-11: ”Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och
att alla gick genom havet. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma
andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde
dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll
och låg kringspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel
för oss, för att inte vi liksom de skall ha begär till det onda. Bli inte heller avgudadyrkare
som en del av dem. Det står ju skrivet: Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg
upp för att dansa. Låt oss inte heller begå otukt, som en del av dem gjorde, och därför föll
tjugotretusen på en enda dag. Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde,
de dödades av ormar. Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av
fördärvaren. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna
oss som har världens slut inpå oss.”
Det som hände judarna är alltså exempel och varningar för oss att ta vara på i dessa
förförelsetider!
Men är man nu kalvinist eller reformert, eller påverkad av den kalvinistiska läran, då tror man
förmodligen inte att kristna kan avfalla. Men då vore ju alla dessa varningar för avfall i Bibeln
helt onödiga, eller hur? Dessutom har vi ett bibelord i Hebreerbrevet som tydligt visar på
möjligheten till avfall. Det inte skrivet hypotetiskt, utan just som en verklig varning för just
avfall från tron!
Heb 6:4-6: ”Ty de som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått
del av den helige Ande och smakat det goda Gudsordet och den kommande världens
krafter men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de
själva på nytt korsfäster Guds Son och öppet hånar honom.”
Vi tar ett bibelord till som visar att det går att avfalla från tron:
1 Tim 4:1-2: “Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla
från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. De kommer att förledas
av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten”
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Det här är inte frågan om att falla för frestelser och begå vanliga ”vardagssynder”. Det handlar
om att vända Gud och evangeliet ryggen helt medvetet. Det är avfall!
Läser man nu dessa texter i Bibeln, då kan man ganska lätt konstatera att det blir ett stort
avfall i kristenheten och att det är detta som liksom låser upp den yttersta tidens värsta
utveckling. Det rullar ut den röda mattan för Antikrist.

Världsvid väckelse?
Men skall det då inte bli en världsvid väckelse? Många förkunnare i kristenheten talar ju om
”den stora andeutgjutelsen och väckelsen” i den yttersta tiden. Och många menar också att
Jesus inte kan komma tillbaka förrän kristenheten triumferar, och så talar man om att de
kristna skall upprätta ett ”gudsrike” här på jorden före Jesu återkomst.
Många kristna tror tyvärr på sådana budskap och ger stora summor till ”den stora väckelsen”.
Man ”sår in till den stora skörden” – som det heter – och hoppas så klart på att få hundrafalt
igen på det man har satsat. Och många förkunnare av den här typen lever i enormt överflöd på
sådana gåvor. Alltså ett tecken på att de är falska, som sagt.
Här skall vi komma ihåg Jesu egna ord om läget strax före hans återkomst.
Matt 24:11-12: ”Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom
laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.”
Dessa ord leder ju inte direkt tanken till en världsvid väckelse, eller hur?
Men skall det då alltså inte bli någon väckelse alls i den yttersta tiden?
Jo, det skall faktisk bli en slags global folkväckelse! Vi skall läsa om den i Uppenbarelseboken.
Upp 13:1-8: ”Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju
huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret som
jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon.
Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. Ett av dess huvuden såg ut
som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden
förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför att
han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: ’Vem är som
vilddjuret, och vem kan strida mot det?’ Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora
och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun
för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. Och
åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt
över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att
tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är
slaktat från världens grundläggning.”
Här ser vi hur alla jordens folk är med på tåget i den yttersta tiden. Det här är den världsvida
väckelse som det blir vid den tiden! Alla kommer att svärma runt den som här kallas för
”vilddjuret”, alltså Antikrist. Alla svärmar runt honom – förutom de som har sitt namn i
Livets bok, alltså de sanna troende!
Men står det då inte i Joels profetia att det skall bli en väckelse, att Guds Ande skall utgjutas
över ”allt kött”? Jag får be dig läsa Joels bok, kapitel 2 på egen hand, men där står
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•
•
•

•

att det är på Sion/i Israel som det hela händer.
att dit kommer ett stort och mäktigt folk/en armé mot Israels befolkning.
att solen och månen förmörkas. Det är alltså vid tidpunkten för ”Herrens dag”, vid Jesu
återkomst, för det är endast då som alla himlakropparna släcks ner på en och samma
gång. Allt prat som det varit om blodröda månar de senaste åren har så klart bara varit
falskt alarm och helt bortkastad tid!
och då utgjuts Guds Ande över Guds folk, judarna! Och då kan man skriva som Joel
gör ”allt kött”, alltså med syfte på hela kvarlevan i Israel. Inte hela jorden.

Så Joels kapitel 2 ger inget stöd alls för en världsvid väckelse i anslutning till den yttersta
tiden. Det handlar alltså om judarnas andliga uppvaknande i direkt anslutning till Jesu
återkomst, då de ”ser upp till honom som de genomborrat”, som det står i profeten Sakarjas
bok i GT, kapitel 12.

Statistik och fakta
När Bibeln talar om avfall så handlar det så klart om avfall från en sann och sund tro. Och om
det nu pågår ett avfall i vårt land, då förutsätter det ju att här har funnits en spridd sann och
sund kristen tro som avfallet liksom lämnar bakom sig och att vi då inte längre kan räkna med
Guds välsignelse och beskydd på samma sätt som tidigare. Och jag tror väl att alla av oss kan
hålla med om att Sverige verkligen varit ett förhållandevis sunt, kristet land, och i så fall bör vi
fortfarande kunna se tecken på att det har varit så.
Korruptionsindex (bild nedan)
Om du i Wikipedia söker på ordet ”korruptionsindex” så ser du på en karta hur det förhåller
sig med korruption i alla världens länder. Detta är uppgifter som är framtagna av
organisationen Transparency International. Ju mörkare rött ett land är på kartan, desto mer
korruption. Ju mörkare blått, desto mindre korruption. Är det svart så är det helt åt pepparn.
Och vad har då de nordeuropeiska länderna gemensamt som kan ha bidragit till den höga
moral som deras mörkblåfärg vittnar om? Jo, jag vågar säga att det är en varm, evangelisk
kristen tro, en förhållandevis sund protestantisk tro. Är då detta index ett tecken på att här
fortfarande finns en spridd, blomstrande, evangelisk kristen tro? Nej, jag tror inte det, det är
bara så att frukten av en sådan tro dröjer sig kvar i flera generationer, men det är på väg att
försämras ganska drastiskt.
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Hur är då utvecklingen i Sverige idag? Jag skall gå igenom lite officiell statistik som visar på
utvecklingen i vårt land och som jag tycker avslöjar att här INTE pågår ”påkristning” som en
del menar, utan att vi helt enkelt håller på att tappa bort den sanna evangeliska tro som i sin
tur en gång var till så stor välsignelse för Sverige.
Utvecklingen i frikyrkosamfunden (bild nedan)
Först kan vi se på antalet frikyrkomedlemmar i förhållande till befolkningsmängden. År 1960
hade Sverige ungefär 7,5 miljoner invånare. Samtidigt hade några olika frikyrkor följande
medlemsantal 1960:
•
•
•
•
•

Missionskyrkan 140.400
Örebromissionen 19.800
EFS 18.265
Frälsningsarmén 41.500
Pingströrelsen 92.000

År 1997 bildades Evangeliska frikyrkan (EFK) genom en sammanslagning av
Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptisterna. År 2011 bildades Equmeniakyrkan
genom en sammanslagning av Missionskyrkan, Metodisterna och Baptisterna. År 2017 hade
Sverige ungefär 10,2 miljoner invånare. Frikyrkorna hade följande medlemsantal 2017:
•
•
•
•
•

Equmenia 63.000 (trots sammanslagningen!)
EFK 34.500 (tack vara bl.a. sammanslagningen)
EFS 13.000
Frälsningsarmén 4545
Pingströrelsen 87.392
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För några samfund är alltså minskningen alarmerande. För andra ser det inte särskilt illa ut
på pappret. Men vi skall då komma ihåg att befolkningen ökade med ca. 2,7 miljoner invånare
mellan 1960 och 2017. Så sammantaget var ca. 4% av Sveriges befolkning medlemmar i dessa
samfund år 1960. Men 2017 var det endast 2 % av befolkningen som var medlemmar i
motsvarande samfund. En halvering alltså sett till befolkningsmängden. Att Pingströrelsen
klarat sig ganska bra beror troligen på att många invandrare har valt att gå till Pingst.
Utvecklingen i Svenska kyrkan (bilder nedan)
Ser vi sedan på Svenska kyrkan så var 95% av befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan
1970. År 2017 var den siffran nere i 60%.
1970 konfirmerades 81% av landets 15-åringar i Svenska kyrkan. År 2017 var det
procenttalet så lågt som 24%
1970 döptes 81% av alla födda barn i Svenska kyrkan. År 2017 var den siffran nere i 42%.
Man kan säkert resonera fram och tillbaka kring alla dessa siffror, men helt klart har den
kristna tron fått stå tillbaka under de senaste 40-50 åren.
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Brottsstatisk (bilder nedan)
Vi skall nu se lite på hur kriminaliteten ökat i Sverige.
År 1975 anmäldes totalt 755.612 brott. År 2017 var den siffran 1.514.902. Ungefär en
fördubbling på 42 år.
1975 anmäldes 170 mordförsök, 2017 anmäldes 909 mordförsök.
1975 anmäldes 768 våldtäkter, 2017 anmäldes 7369 våldtäkter, nästan en 10 dubbling!
1975 lagfördes 314.900 personer för brott, 2017 var den siffran 97.058. Detta säger oss inte
att kriminaliteten minskat i landet, utan att polisen helt enkelt inte hinner med att utreda som
de skulle vilja. Många poliser har ju vittnat om en ständigt ökande administration och
ineffektivitet i organisationen.
1975 lagfördes 81 personer för mord och dråp, 2017 var den siffran 143.
1975 lagfördes 109 personer för våldtäkt, 2017 var den siffran 190.
1975 lagfördes 2866 personer för narkotikabrott, 2017 var den siffran 21.626.
1970 genomfördes 8008 skilsmässor, 2017 var det 24.210 skilsmässor.
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En ganska ny företeelse som eskalerat i antal är att tända på bilar, vad det nu skall tjäna till.

1998 var det 308 anlagda bilbränder, 2017 var det 1457 anlagda bilbränder.

En annan galen företeelse är att tända eld på skolor. Detta har också eskalerat de senaste
åren. Även här kan man ju undra vad dessa personer tror blir bättre i landet av att göra så.
År 2017 var det 429 anlagda skolbränder i Sverige. Det var en ökning med 50% på enbart 2
år!
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Sedan har vi en annan företeelse som ökat lavinartat och som nu Uppdrag granskning tittat
närmare på, det handlar om s.k. könskorrigering, behandlad könsdysfori. Detta är ju inget
kriminellt, men det vittnar om en befolkning som börjar bli allt mer vilsen. Runt år 2005 var
antalet ungdomar i åldrarna 10-19 år som genomgick sådan behandling praktiskt taget noll.
2017 var det 536 flickor inskrivna för behandling. Antalet pojkar var knappa 200. Detta är så
klart alarmerande siffror och helt uppåt väggarna när man t.o.m. kan tänka sig att behandla
10-åringar! Vilken 10-åring är mogen nog att ta sådana beslut om sin framtid och om sin
kropp!?!

World Values Survey – 2014
Vi skall avsluta statistikdel med att se hur länder i världen positionerar sig när det gäller
värderingar och individualism. I en undersökning som görs då och då, och som kallas för
World Values Survey, kan man se att Sverige är det land som är allra mest extremt när det
gäller sekulära, rationella värderingar samt individualism och självförverkligande. Man kan
där avläsa vilka fokusområden som är viktigast. Varför är då Sverige så extremt i förhållande
till alla andra länder? Jo, delvis för att vi är ett välfärdsland som inte måste fokusera på vår
överlevnad. Sverige ligger också där för att det finns en hyfsat stor frihet för tanke och tro i
vårt land – än så länge. Men, vad har vi gjort med denna frihet och välfärd? Jo, vi har som folk
inte tackat Gud för allt det goda vi fått! Därför har Gud utlämnat oss åt den självförgudning
som vi eftersträvat, och åt alla begär och skamliga lidelser som kommer med det. Exakt så
som Paulus beskriver det i Romarbrevets första kapitel. Frågor som har ett stort fokus hos
svensken i gemen är idag skilsmässor, abort, dödshjälp, hbtq, könskorrigering, miljö, klimat,
dieter, individualism. Här handlar det om att odla sina egna intressen och slåss för de privata
älsklingsfrågorna. I fattigare länder är det överlevnad som gäller, och där finns istället ett
fokus på familj och kärnfamilj, man-hustru, barn, ekonomi, säkerhet, osv.
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Vad säger då Gud – via Bibeln – till oss svenskar denna situation?
5 Mos 32:6, 14-16, 19-20: ”Är det så du lönar Herren, du dåraktiga och ovisa folk? Är han
då ej din Fader som skapade dig, han som danade och formade dig?... 14 Han gav honom
[dig] gräddmjölk av kor, söt mjölk av får, tillsammans med det bästa av lamm, baggar
från Basan och bockar, det bästa och märgfullaste vete. Druvors blod drack du,
skummande vin. 15 Då blev Jesurun fet och slog bakut. Du blev fet och tjock och stinn.
Han övergav Gud, sin skapare, och föraktade sin frälsnings klippa. 16 De retade honom
genom främmande gudar, med vidrigheter väckte de hans vrede…. 19 Herren såg detta
och förkastade dem, eftersom hans söner och döttrar hade kränkt honom. 20 Han sade:
’Jag vill dölja mitt ansikte för dem, jag vill se vilket slut de får. Ty de är ett förvänt släkte,
barn utan trohet’.”
Här ser vi hur Gud reagerar när hans folk i otacksamhet vänder Honom ryggen. Jag skall ta ett
varnande bibelord till som verkligen gäller oss svenskar:
Ord 16:18: ”Stolthet går före undergång och högmod går före fall”
Jag tror tyvärr detta är vad Sveriges folk står mitt uppe i idag! Och just därför döljer Gud sitt
ansikte för oss! Och just därför är utvecklingen som den är! Men helt klart ser vi mer och mer
av problem och hot i och mot landet.
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Vad kan då få Sverige att bli sundare igen? Är det fler manifestationer i Stockholms city? Är
det fler tågresor genom landet där man ber lite vid varje stopp? Är det mer dundrande
lovsång och fler konferenser? Är det fler utländska förkunnare vi behöver bjuda in? Är det ett
nytt politiskt parti som är lösningen? Är det en kvinnlig stadsminister?? Är det könsneutrala
toaletter???
Nej! Jag tror att svaret är enkelt, men kostsamt: det är en total omvändelse som gäller!
Till Gud och till hans Ord! Vi behöver en ny Josia-tid – som Anders och jag brukar kalla det.
Kung Josia som upptäckte den bortglömda lagboken och som sedan reformerade landet rakt
igenom! Han gjorde upp med all avgudadyrkan! Det är vad vi behöver idag!
Del 2 fortsätter på nästa sida
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Del 2

I del 1 nämnde jag att vi skall gå igenom fem bibelbaserade perspektiv som kan vara till hjälp
då vi skall rannsaka och pröva och på så sätt utöva urskiljning. I del 1 ägnade vi större delen
av utrymmet åt vad jag kallat för Avfallsperspektivet. Vi skall här fortsätta med de fyra
resterande perspektiven och vi börjar då med det andra som jag kallat för
Babelstornperspektivet. Det här tycker jag är viktigt att ha i minnet när vi betraktar vad som
sker i både kristenheten och i världen i övrigt.
Ett ord som är på många kristnas läppar idag är ”enhet”. Det här är ett populärt ämne uppe
bland samfundsledarna. Helt klart är att man inom alla samfund håller på att skruva på
möjligheten för enhet mellan alla kyrkor och samfund, mer än vad många
samfundsmedlemmar känner till, och säkerligen mer än vad många önskar. Detta
enhetsarbete sker vanligen lite i det tysta. Men det har påbörjats för länge sedan. Jag ska ta ett
sådant exempel:
I tidningen Dagen den 28 maj 2004 skrev Krister Andersson – som då var ledare för Svenska
Missionskyrkan – en artikel tillsammans med den katolske biskopen Anders Arborelius – idag
kardinal i Sverige. De skrev att Missionskyrkan ska ”förlova sig” med Katolska kyrkan. Detta
med förhoppningen om att det så småningom ska leda fram till ett ”giftermål och äktenskap”.
Och helt klart går ju utvecklingen i den riktningen. Ta bara detta att ikoner, radband, rökelser,
mystik, tidegärdsböner och jungfru Maria har fått allt större betydelse idag – i så gott som alla
samfund. Det handlar alltså om införandet av katolsk religionsutövning – som många menar
är någon slags ursprunglig kristendom, vilket absolut inte är sanningen!
Men den stora frågan är ju vad Gud vill. Är inte Gud med på tåget mot Rom så måste man ju
låta bli att hoppa på – eller hoppa av! Vi skall titta lite på vad Bibeln säger om just enhet. Och
vi skall då hoppa till nästan början av Bibeln:
1 Mos 9:1: ”Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: ’Var fruktsamma,
föröka er och uppfyll jorden’.”
Här ser vi alltså Guds befallning till Noa och hans efterkommande efter syndafloden, att de
skulle föröka sig och sprida ut sig över hela jorden. Men vad hände egentligen?
1 Mos 11:1-9: ”Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. 2 Men när människorna
bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. 3 De sade
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till varandra: ’Kom, så slår vi tegel och bränner det!’ Teglet använde de som sten, och
som murbruk använde de jordbeck. 4 Och de sade: ’Kom, så bygger vi oss en stad och ett
torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut
över hela jorden.’ 5 Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som
människorna byggde. 6 Herren sade: ’Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk.
Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än
beslutar sig för. 7 Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår
vad den andre säger.’ 8 Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de måste
upphöra att bygga på staden. 9 Den fick namnet Babel, eftersom Herren där
förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.”
Det som människorna sedan gjorde var alltså helt tvärt emot Guds befallning om att sprida ut
sig över jorden. Och faktum är att Noa och hans söner levde vid tiden för byggandet av Babels
torn, så avfallet från Guds befallning hade gått ganska fort. Det framgår inte i Bibeln om Noa
och hans söner var med på det här bygget, men det har jag svårt att tro.
Vad var det då människorna byggde på? Jo, det var ett slags monument över människors
enhet, för orsaken till att de byggde tornet var att de inte ville spridas ut över jorden.
Människorna sa ju just det, vers 4 igen: ”Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över
hela jorden.” Så tornet var tänkt som ett slags enande monument för människorna. De ville
också ”göra sig ett namn” och sträcka sig upp till himlen. Så man kan nog säga att det här
bygget var ett självförgudningsprojekt som skulle göra människorna oberoende av Bibelns
Gud. I praktiken var tornet då ett slags avgudatempel.

Observera nu att det var Gud som utgöt en splittrande kraft, eller en splittringens ande över
människorna för att stoppa byggandet av Babels torn. Men vill Gud verkligen ha splittring –
kan man ju undra då? Ja, för det finns en stor risk med all enhet där Gud inte är i centrum. I
sådana fall föredrar uppenbarligen Gud splittring, eller rakare sagt: han kan vara den som
ligger bakom splittringen. När folket i Babel fick olika språk blev de misstänksamma mot
varandra och drog sig undan i olika språkgrupper. Det var så som folk sedan spreds ut i
världen. Många gånger var det nog på grund av fruktan för varandra, eller hot, som gjorde att
de olika grupperna drog vidare till tidigare obebodda platser. Man kan annars undra varför i
hela världen människor har bosatt sig i t.ex. Sibirien, på Grönland, eller ända nere i Eldslandet
vid sydspetsen av Sydamerika.
Paulus refererade till den här händelsen när han höll sitt tal på Areopagen i Aten.
Apg 17:26-27: “Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att
de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser
inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig
fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss.“
Jag tror alltså vi kan säga att Gud fastställde gränser genom att ge människorna olika språk.
Och man kanske kan tycka att det är lite märkligt att mänskligheten lättare skulle treva sig
fram till Gud om inte alla bor i samma land och inte har samma språk. Men konflikter är i vissa
fall bättre än enhet, om det är så att enheten riskerar att föra människorna så starkt samman
att de vänder Gud ryggen och istället börjar bygga på sin egen värld och sin egen gudomlighet.
Och då går evigt förlorade! Det var ju en sådan önskan om självständighet och självförgudning
som även var orsaken till syndafallet i Edens lustgård. Och bara för att det gick åt skogen där
och i Babel, innebär ju inte att vi undviker att göra om samma misstag idag! Den här
syndanaturen som vill vända sig bort ifrån Gud och liksom starta eget, det är egentligen den
som varit dominerande i världen genom alla tider. Så att förneka arvsynden är nog ganska
verklighetsfrånvänt.
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Fred under alla omständigheter?
Om man nu försöker att förstå väldsskeenden och Guds agerande utifrån
Babelstornperspektivet, då är det inte helt självklart att fred under alla omständigheter är det
allra bästa – sett ur Bibelns och Guds perspektiv. Vi vet ju att det som Uppenbarelseboken
profeterar om i kapitel 13 förutsätter en enad värld som hyllar en gemensam världsledare. Så
även om fred vanligen är det bästa humanitärt sett, så måste man som bibeltroende kristen
ändå vara vaksam över att vissa fredssträvanden kan ligga i linje med Babelstornperspektivet
och den utveckling som Uppenbarelseboken förutsäger. Därmed inte sagt att man skall vara
för krig och kriser som kristen, men detta kan hjälpa oss att förstå att Gud är så otroligt
mycket visare än vi människor och därför ofta agerar på för oss oväntade sätt. Och det gör han
för att han vill att alla skall bli frälsta till evigheten av fri vilja, inte av tvång.

”Babels-torn” i kristenheten?

Nu kan man fråga sig vad det finns för ”Babels torn” i kristenheten. Finns det sådana ”torn”
som står upp som några slags enhetsmonument även där, och som egentligen är ett uppror
mot Guds vilja och ordning?
Ja, jag tror att alla försök till att försöka skapa en prålig, mäktig, dominerande och hierarkisk
kyrka är just ”tornbyggen”. Det är människoverk som inte har Gud i centrum. Och Katolska
kyrkan med sin hierarki, med all makt, alla ämbeten, med sin enorma förmögenhet, alla
villoläror och alla sina katedraler, är ju ett paradexempel på ett gigantiskt ”Babels torn” i
kristenheten. Det tyckte ju även Martin Luther. Alla som strävar efter enhet med den kyrkan
bidrar då med ”stenar” till deras ”tornbygge”.
Kan det då vara så att Gud vill splittra i kristenheten när det är fara och färde på grund av just
sådan enhet och tornbyggen? Ja, reformationen är ju ett tydligt sådant exempel. Man kan ju
fundera över hur det hade blivit i världen utan reformationen. Det är lite som att ge sig in i en
mardröm, tycker jag.
Hur tänker då Katolska kyrkan? Jo, de pekar inte sällan på den spretiga protestantiska
kristenheten och raljerar över hur splittrad den är. Personligen tror jag inte alls att alla olika
protestantiska rörelser är av ondo. Gud kan ha legat bakom att det skett denna uppdelning.
För ofta har det ju skett genom väckelser och det leder till att vi söker Gud istället för att
bygga just ”enhetstorn”. à Så om olika språk och gränser ute världen gör att människor
bättre söker Gud på det sättet, då är det säkert så i kristenheten också!
Ett sätt för Gud att då hindra kristenheten från att bli ett enda stort och färdigbyggt ”Babels
torn”, det är att sända väckelser, tror jag. Det ger en slags ”språkförbistring” som hindrar
bygget och istället sprider ut oss. Och här skall vi då minnas det uppdrag vi fått av Jesus,
nämligen missionsbefallningen:
Matt 28:18: “Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar!”
Gud vill alltså att vi kristna skall sprida ut oss i världen och föröka oss, inte att vi skall
samlas till enhetsbyggen. Om vi nu jämför denna befallning med den som Noa fick, så är de ju
mycket lika, eller hur? Till Noa sa ju Gud:
1 Mos 9:1: ”Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden.”

Vi kan ta ett bibelord till på samma tema:
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Apg 1:8: ”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen
i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”
Jesus syftar här på den första pingstdagen. Och då kan det vara intressant att fundera över vad
det var som egentligen hände under den dagen i Jerusalem. Om vi tänker oss in i vad folk
hörde där, då var det ju så att lärjungarna plötsligt talade många olika språk – precis som vid
språkförbistringen vid Babels torn! Här har vi alltså ett andra stort språk-under i Bibeln och
som jag tror bär på en intressant parallell till språkundret vid Babels torn. Lärjungarna
predikade om ”Guds väldiga gärningar” på olika språk som de inte behärskade sedan
tidigare (Apg 2:5-12).
Var man när detta hände en skriftlärd jude, och hörde och såg detta enorma som ägde rum på
den första pingstdagen, då är jag ganska säker på att man då skulle göra en koppling till
berättelsen om Babels torn. Man borde ha tänkt ungefär så här då:
”Vad skall det här betyda? Varför talar de plötsligt en mängd olika språk, precis som vid
Babels torn? Ska vi spridas ut över jorden nu igen?”
Och på sätt och vis blev det ju faktiskt så att Andens utgjutande splittrade upp lärjungarna där
i Jerusalem. Det ledde ju till konflikter med omgivningen. När Anden föll, då blev lärjungarna
frimodiga, och då startade genast förföljelserna mot de första kristna. Så både den Helige
Andes kraft och förföljelser gjorde att flera lärjungar åkte ut i världen för att predika
evangeliet om Jesus. Och samtidigt spreds faktiskt även judarna ut över världen pga. krig och
förföljelser.
Tänker vi då på sanna väckelser som varit i historien, så har de alltid berott på att Guds Ande
har inspirerat människor. Det har i sin tur lett till konflikter, splittring och förföljelser inom
kristenheten, vilket i sin tur har lett till att kristna har brutit upp och flyttat till andra orter
och andra länder. På så sätt har evangeliet fått ny spridning ut i världen, exakt i linje med Jesu
missionsbefallning! Detta är t.ex. vad som just nu sker i Kina med de kristna som tillhör de
förföljda husförsamlingarna där.
Så jag tror vi måste tänka lite större och förstå att Gud inte alltid eftersträvar enhet, utan
t.o.m. kan föredra splittring när det gynnar hans syften – och i det långa loppet då gynnar
människors eviga goda. Han kan alltså även vara den som ligger bakom splittringen.
Här skall vi även läsa vad Jesus sagt, som en bekräftelse på detta resonemang.
Luk 12:49-53: ”Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte
att den redan vore tänd. Men jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag
inte tills det är fullbordat. Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger
jag er, inte fred utan splittring.“

Andens enhet
Vill då inte Gud ha enhet? Åstadkommer inte en evangelisk tro och Guds Ande enhet? När det
alltså är människotankar och mänskligt strävande bakom enhetsarbetet, då är Gud emot det,
för då är det i linje med ”Babels väsende”. Då kommer Gud att hindra det bygget förr eller
senare. Men, där det sanna evangeliet får slå rot, och de troende blir uppfyllda av den Helige
Ande, där blir de troende ett enat Gudsfolk, och man får då ett medborgarskap i Guds rike (Fil
3:20). Då blir de troende också som gäster och främlingar på jorden (Heb 11:13). Så för sanna
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kristna är inte tillhörighet till det eller det samfundet viktigt, inte heller om man tillhör den
eller den kyrkan. Det är medborgarskapet i Guds rike som är det primära, och det är då som
sann enhet både är möjlig och önskvärd. Men slår man alltså ner bopålarna för djupt och
börjar fokusera på ekonomi, byggnader, strukturer, verksamheter, former, ritual, osv, då kan
det alltså ligga i strid med Guds vilja.

Kristen tro är separatistisk
Här skall vi stanna upp ett tag inför en tanke som jag tror många värjer sig för men som vi
utifrån Bibeln och kanske Babelstornperspektivet förstår kan vara korrekt: det är att sann
kristen tro är separatistisk – i vissa avseenden. Detta är också grunden till varför enhet med
andra religioner inte är möjlig, och varför ekumenik med avfallen kristenhet inte är möjlig.
Men, sanna troende skall ändå inte fjärma sig från världen och vardagslivet, men man skall
inte heller dansa efter världens pipa. Så kristen tro är separatistisk ideologiskt sett, eller
trosmässigt sett. Som Bibeln alltså säger så blir man som en sann kristen medborgare i Guds
rike och man blir då som en gäst och främling på jorden. Och varför blir man det? Jo, för att
den kristna tron är så helt unik och annorlunda än all annan tro, religion och filosofi. För Jesus
har ju sagt så här:
Joh 14:6: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”
Jesus är alltså vår frälsare, och ingen kan alltså bli frälst utan Jesus. Det finns ingen annan väg
till Fadern och till evigheten hos Honom! Den bibelförankrade tron är med andra ord helt
unik! Den utesluter alla andra vägar, alla andra religioner, alla ideologier, all filosofi, osv. I
nästa bibelord ser vi samma sak, och utifrån det förstår vi också vem Jesus verkligen är. Här
säger ju Bibelns Gud om sig själv:
Jes 43:11: ”Jag är Herren. Förutom mig finns ingen frälsare”
Bibeln säger också:
Jak 4:4: ”Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.”
Vi är kallade att leva i världen som Jesu vittnen, men vi skall inte leva av världen, eller precis
som världen. Det går alltså inte att flyta med i alla världens tankegångar, trender, strömningar
och samtidigt vara en sann kristen. Bibeln uppmanar oss också till detta:
Upp 18:4: ”Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gör er delaktiga i hennes
synder och får er del av hennes plågor.” (1917 års Bibel)
Dragen ut! Detta handlar inte om att isolera sig från världen utan om att vi skall dra bort från
den stora ”Skökan” som förfört jordens befolkning och druckit sig berusad av blodet från
sanna troende. Den här Skökan står för Babels väsende, alltså den ockulta ande/anda som
råder överallt där man strävar efter självförgudning och i den en global enhet. Skökan kan
mycket väl också vara en bild för Katolska kyrkan (och hennes ”döttrar”) som ju i mångt och
mycket styrs av Babels väsende. Bibeln uppmanar oss alltså att dra bort ifrån denna
andemakt och att inte ta del av dess synder.
Så här är alltså några bibelord som visar att sann kristen tro är separatistisk av flera orsaker.
Och om det då förhåller sig så, då kommer vi ju också uppfattas som sådana av utomstående
som förstått det kristna budskapet men som själva inte lever efter det. Kan det vara

anledningen till att t.ex. det ockulta Teosofiska samfundet skrev att den kristna tron måste
motarbetas eftersom de tycker den är ”livsfarlig och ödeläggande”?
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Vi skall se hur självaste FN påverkas av dessa teosofiska tankegångar. New age-profeten Alice
Bailey startade tidigt en organisation och bokförlag som fick namnet Lucifer Trust. De ändrade
senare namnet till det lite mer oskyldiga Lucis Trust. Denna fullblods new age-organisation
har idag konsultativ status i FN och de finns med som en s.k. ”Non-Governmental
Organisation” inom United Nations Department of Public Information. I en artikel på sin
hemsida skriver Lucis Trust att den enda sanna ondskan som existerar är separatism!
https://www.lucistrust.org/arcane_school/talks_and_articles/descent_and_sacrifice

Kan detta vara orsaken till att den kända new age-profeten Barbara Marx Hubbard skrev
något liknande i sina böcker (min översättning):
”Kirurgen vågar inte lämna kvar någon cancercell i kroppen när han stänger igen efter
den känsliga operationen. Vi vågar inte lämna kvar någon självcentrering på Jorden
efter urvalsprocessen.” Barbara Marx Hubbard: The revelation
”vi närmar oss kvantskiftet från varelse-mänskligt till medskapande människan - den
mänsklighet som är en arvtagare till gudaliknande krafter ... Innan detta maktstadium
kan ärvas av de gudacentrerade medlemmarna i samhällskroppen, måste de
självcentrerade medlemmarna förgöras ... Vi kommer att föra döden till dem som inte
kan känna Gud. Vi gör detta för världens skull ... Den blekgula hästens ryttare kommer
att passera bland er... Det här är den mest plågsamma perioden i mänsklighetens
historia.” The Book of Co-Creation: An Evolutionary Interpretation of the New Testament Part
III, The Revelation: Alternative to Armageddon
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Det hon föreslår är alltså en ny Förintelse, och med all säkerhet riktas detta hot mot både
judar och kristna. Tänk dig in i den yttersta tiden, när världen är i färd med att göra sig av med
separatisterna en gång för alla – och nu tänker jag på Israel och judarna så som det beskrivs i
Bibeln, t.ex. Sakarjas bok. När Antikrist och hans arméer kommer för att utföra den ”slutliga
lösningen”. Precis då, när världen skall till att triumfera över ”separatisterna” och allt sänds
direkt på alla jordens TV-kanaler, då kommer Jesus tillbaka! Gud väljer att vänta tills
överraskningseffekten blir som allra störst! Det blir mäktigt! Inte undra på att alla knän skall
böjas!

Jordisk enhet
Men det blir alltså så under en kort tid, att den laglöse, Antikrist, kommer att erbjuda en
global, jordisk enhet, med fred och säkerhet. Vi kan ana det från detta bibelord:
1 Tess 5:1-4: ”Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva
mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ’Fred och
trygghet’, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en
kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så
att den dagen kan överraska er som en tjuv.”
Precis före det att Jesus kommer tillbaka kommer folk alltså uppleva att de äntligen har enhet,
fred och säkerhet. Vi såg dessutom i Uppenbarelseboken att alla jordens folk då kommer att
svärma runt en gemensam karismatisk världsledare – förutom de sanna troende. Så alla som
gillar det här med att ”bygga torn”, de kommer troligen att haka på det här globala bygget.
Men det är en falsk fred och trygghet som reser sig upp mot Gud, likt ett nytt Babels torn. Visst
är det knepigt att EU så medvetet tagit Babels torn till förebild?!
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Då har vi kommit fram till det tredje perspektivet som jag har kallat för
Barnskapsperspektivet. Och vi skall börja med att läsa två bibelord:
Rom 8:14-16: ”Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets
ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken
vi ropar: "Abba! Fader!" Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.”
Matt 18:3-5: ”Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer
ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i
himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.”
Om vi inte blir som barn inför Gud kommer vi inte in i himmelriket, säger Jesus. Det här är ju
väldigt allvarliga ord, som kanske inte många tar på fullt på allvar. Men att vara som ett barn
inför Gud är ändå inte svårt, tvärt om. Det är så enkelt att själva enkelheten kan göra det svårt
för oss människor som gärna vill ha det komplicerat, enligt metoder, strategier, visioner,
staplar och diagram osv.
Men det här handlar inte om att bli fånig eller barnslig, utan det handlar om att likt ett vanligt
barn leva i ett totalt beroendeförhållande till Gud; att leva i en vilsam förtröstan och
trofasthet. Vi kan likna det vid hur vanliga barn i världen är i förhållandet till sina föräldrar
och hur föräldrarna är mot barnet – om nu allt står rätt till i familjerna. Det skall alltså vara
oerhört enkelt och lätt att leva i ett sunt förhållande till vår Gud!
Jag tror vi kan avslöja många galenskaper i kristenheten bara genom att betrakta saker och
ting ur barnaskapsperspektivet. Om man då gör det, och tittar på olika skeenden, företeelser,
andlighet och läror i kristenheten, då är det skrämmande mycket som inte ryms i detta
perspektiv. Skall man hitta och bli kvar i ett barnaskap inför Gud så måste man vara mycket
försiktig med t.ex. sådant som kändisskap, storhet, prakt, bildning, expertkunskaper, titlar,
självtillräcklighet i alla former, osv.
Vill man leva i det vilsamma barnaskapet, då bör man också se till att inte fastna i religiösa
riter, metoder och tekniker. För Gud vill att vi skall kommunicera med honom så som vanliga
barn pratar med sina föräldrar. Så sådant som t.ex. meditation, kontemplation, rökelser,
radband, tidegärdsböner, osv, det ter ju sig väldigt främmande när man betraktar det utifrån
just barnaskapsperspektivet.
Vi kan gott fundera över hur det vore om våra egna barn kom med tjusigt formulerade och
nedskrivna fraser och rökelser varje gång de skulle tala med oss. Det skulle kännas ganska
konstigt, eller hur? Så lika naturligt och avspänt som vanliga barn umgås och talar med sina

föräldrar skall det alltså vara när vi umgås och talar med Gud. Till det behövs inga metoder.
Jag tycker att vi även skall ha barnaskapsperspektivet i åtanke när vi sysslar med lovsång.
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Tack vare Jesu försoningsgärning har vi fått denna dyrbara och unika förmån: att vara barn
hos Gud. Vi får t.o.m. kalla honom för ”pappa”, för det är vad ordet ”Abba” står för. Detta
barnaskap är helt unikt för sann kristen tro; det finns inte i någon annan religion! Därför är
detta perspektiv väldigt användbart när vi vill lägga religiösa företeelser under luppen.

Som fjärde perspektiv har jag Svaghetsperspektivet. Det här handlar om att Gud inte vill att det
som är stort, präktigt, populärt och starkt skall få ta åt sig äran för hans verk. Man kan inte
heller vara vän med allt och alla om man skall vara en Guds tjänare. Därför vill Gud hellre
använda svaga och obetydliga människor – kanske även lite kantiga ibland – för då står inte
någon egen förträfflighet i vägen. Dessa ord från Jesus är ju oerhört starka och tänkvärda:
Luk 16:13-15: ” ’Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene
och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre.
Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.’ Allt detta hörde fariseerna, som älskade
pengar, och de hånade honom. Då sade han: ’Ni hör till dem som vill framstå som
rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i
människors ögon är avskyvärt inför Gud’.”
Och så ett ord från Jakob som också är väldigt starkt:
Jak 4:4: ”Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som
vill vara vän med världen blir fiende till Gud.”
Hur mycket i våra liv och församlingar är högt i människors ögon? Det är nog en del.
Finns det då sådant – och det är jag säker på att det finns – då kan det alltså vara avskyvärt i
Guds ögon. Det är inte jag som påstår detta, det är Jesus! Det här är oerhört allvarliga ord som
vi alltid borde ha i tankarna när vi skall pröva och rannsaka saker och ting. Är något stort,
märkvärdigt och präktigt, då är det vanskligt. Det här bör man ju även tänka på när man
anställer folk i församlingarna. Gör man det tycker du?
Paulus skrev flera viktiga texter som berör Svaghetsperspektivet. Vi kan läsa några:
1 Kor 1:26-29: ”Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till
det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen
var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för
världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för

världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra
till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.”
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Dessa ord ligger ju helt i linje med vad vi precis läste att Jesus sa. Gud föredrar alltså att
utvälja och verka genom sådana personer som inte är märkvärdiga i världens ögon. Samma
tankegångar finns i dessa ord från Paulus:
2 Kor 4:7: ”Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds
och inte komma från oss.”
2 Kor 12:7-10: ”Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt
höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i
ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den
ifrån mig, men han svarade mig: ’Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.’
Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.
Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest,
eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.”
Av det här förstår vi att Guds kraft inte hade kunnat verka så mäktigt genom Paulus om han
inte samtidigt var svag i sig själv. Hade han varit stor och stark och populär, då hade han inte
haft Guds kraft med sig. Är man som kristen omtyckt och uppskattad av alla, då är det faktiskt
något som är fel – enligt vad Jesus sa:
Luk 6:26: ”Ve er, när alla människor talar väl om er! På samma sätt gjorde deras
fäder med de falska profeterna.”
Matt 5:11-12: ”Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont
om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde
man profeterna före er.”
Dessa bibelord är nog inte så många som vill leva efter. Tittar man på många
kändisförkunnare idag så är det mer som om det hade stått så här i Bibeln:
”Saliga är ni när alla talar väl om er, det är bra för er egen skull och ert CV. Gläd er och
jubla, ty kärleksgåvorna till er skall bli rikliga här och nu.”
Ser vi alltså förkunnare och sammanhang som är stora, starka, mäktiga, präktiga och
populära, då kan vi vara ganska säkra på att något är fel. Det samma gäller sammanhang som
lyser präktigt i sin egen tjusighet. Det är inte sammanhang där Guds kraft är verksam! Det kan
vara kraftfullt där, men det är inte Guds kraft – i sådana fall!
Så här har vi då två tydliga perspektiv vi kan använda för att pröva och rannsaka:
Barnaskapsperspektivet och Svaghetsperspektivet.
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Slutligen har vi det femte perspektivet: Summaperspektivet. Även detta är baserat på Bibelns
ord som testinstrument.
Psaltaren 119:160: ”Summan av ditt Ord är sanning”
Den här bibelversen visar oss att vi inte kan ta en enstaka mening eller vers från Bibeln och
bygga teologi utifrån den. Har du tänkt på det att även Satan kommer ju till tals i Bibeln? Tar
du ett tumgrepp en morgon när det känns tungt, så kan du ju faktisk landa på några ord från
Satan, t.ex: ”Ni skall visst inte dö!” eller ”Du har välsignat hans händers verk, och hans
boskapshjordar breder ut sig i landet” eller ”Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber
mig”. Så man får vara lite vaksam även på tumgrepp.
Att göra en teologi utifrån en enda vers kan alltså vara vanskligt. Man brukar säga att ”text
skall tolkas med text”, och då avser man ju bibeltexter. Så tror man sig ha hittat något helt nytt
och enastående i Bibeln, då är det viktigt att det harmonierar med Bibelns budskap i stort.
Och man bör då också kunna styrka det man vill få sagt med flera andra bibelord, gärna från
både GT och NT.
Så dyker det då upp en förkunnare som kommer med något nytt och smaskigt budskap, då
skall det harmoniera med hela Bibelns samlade budskap om vi skall bedöma det som korrekt.
Det skall stämma med ”summan av Guds Ord”. Sticker det ut och ter sig konstigt när man
betraktar det utifrån Summaperspektivet, då är det en tydlig varningsklocka.
Men, skall man kunna testa på det här sättet, då är det avgörande att ha läst igenom hela
Bibeln ett antal gånger. Det är bra att vara marinerad i Bibeln, som jag brukar kalla det, för då
känner man lättare igen saker, eller så känner man inte igen saker.
Så om vi rannsakar läror och förkunnelse utifrån summan av Guds Ord, då är jag säker på att
vi i dagens kristenhet hittar mycket undervisning som haltar betänkligt eller kanske inte alls
harmonierar med Bibelns samlade budskap. Hade alla församlingsledare t.ex. tidigt rannsakat
Trosrörelsen och deras trosförkunnelse utifrån dessa tre sista perspektiv, då hade det varit rött
ljus direkt ifrån starten! Det samma gäller för många strömningar som är aktuella idag, som
mystik och kontemplativ kristendom, mega-kyrkor i USA och deras framgångsbudskap, eller
Bill Johnsons läror (han från Bethel Church i Redding, Kalifornien) osv, osv.

Men vi skall ju inte döma!
Men om man nu tar Bibelns ord på allvar och prövar, rannsakar och bedömer läror och
förkunnare, då lär man ganska snabbt få höra tillrop som: ”Men vi skall ju inte döma! Du är så
kärlekslös! Ta du ur bjälken ur ditt eget öga du!”.
Vi kan titta lite närmare på sådana texter som somliga då tänker på:
1 Kor 5:9-13: ”I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga
människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och
avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås
med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare,
drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan. Hur kan det
vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni
skall döma? Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!”
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Som du ser här skall vi inte ge oss på att moraliskt döma de utomstående, alltså de som inte är
kristna. Dock är det ju så att vi får och bör fälla en dom över personer som är kristna i det fall
de lever omoraliskt, alltså att förmana dem. Och det gör man då för att i kärlek kalla dem till
omvändelse. Men jag tror även vi kan använda detta bibelord till stöd för att döma villoläror
och villolärare. Vi skall titta vidare i Bibeln:
Matt 7:3-5: ”Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget
öga? Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en
bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du
att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga.”
Bjälkar har vi nog lite till mans, eller i vart fall har vi haft det när vi var unga i tron. Så man
skall alltså inte förhäva sig över dem som har brister i sin tro, för det har vi själva haft – eller
har. Men något som många missar i detta bibelord, det är ju just detta, att har man levt som
kristen ett tag kan man ju faktiskt blivit av med både en, två och flera bjälkar och då får man
lov att plocka flisor ur andras ögon! Det här handlar om att påpeka brister i liv och tro i
syfte att den man ägnar uppmärksamhet skall komma bort från synder och villfarelser, och
för att bli kvar i tron och mogna där.
När det gäller just villoläror och villolärare, då är både Jesus och Paulus mycket raka med vad
som gäller. Här har vi då Paulus råd i det här:
Rom 16:17-18: ” Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan
bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem.
Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och
vackert tal bedrar de godtrogna människor.”
Det här är ett bibelord att fundera över om man är för ekumenik under alla omständigheter.
För Paulus menar ju rätt och slätt att vi inte skall ha något att göra med dem som kommer
med undervisning som inte är baserad på Bibeln. Men vem vågar göra så idag? För gör man så
som Paulus uppmanar oss till, då kan man ju bli stämplad som ”kärlekslös, dömande,
fanatiker, fundamentalist” osv. Men då skall vi ju komma ihåg vad Jesus sa om det här:
”Ve er om alla talar väl om er!”.

Summering
I alla tider har det varit så, att det sanna evangeliets budbärare har blivit förföljda och
förlöjligade och hånade, så bli inte förvånad om du möter allt mer motstånd ju mer du håller
dig till Bibelns undervisning. Just det är egentligen ett normaltillstånd för sanna kristna i en
omgivning som är avfallande och hednisk. Och så som läget är i Sverige idag måste vi vänja
oss allt mer vid motgångar av alla slag, på grund av vår tro – tyvärr!
Det här var vad jag ville förmedla i detta bibelstudium. Pröva och rannsaka nu det jag tagit
upp här, och gör det gärna utifrån de perspektiv jag gått igenom.
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