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Inledning
En dag började Herren tala till mig om hur dåligt hans barn känner honom och
hans hjärta. Han sade att många har sin relation till honom nästan enbart genom
sin pastor eller andra förkunnare och deras upplevelser av honom. De kan vittna
om andras erfarenheter av Herren, men för dem själva har en teoretisk förståelse
av hur Gud verkar ersatt den plats Gud själv vill ha i deras liv.
Gud längtar efter att vi varje minut ska leva i ett beroende av honom, i ett ständigt
lyssnande efter hans röst och hans vilja. Han sade:
”Lär dig att leva i min närvaro. Bli medveten om min heliga närhet till dig varje
stund. Lev i min helighet, och du kommer att bli känslig i anden och veta vad som
behagar mig och vad som inte behagar mig. Du kommer inte längre att ha problem
med att säga nej till synden, eftersom du lever nära mig och känner mig och mitt
hjärta. Det är endast nära mig och genom ett liv i oavbruten gemenskap med mig
som du blir fullt tillfredsställd och slutar att söka efter surrogat.”
Många kristna är osäkra på sig själva och på Gud. Deras osäkerhet gör att de blir
lätta offer för fienden. De låter sig ledas av människor, hellre än av Herren. De slår
sig lätt till ro när de lyssnar på andliga ledare. De prövar inte själva budskapet.
”Om den och den säger så, då måste det vara så. Han har ju kommit så mycket
längre än jag i sitt andliga liv. Han är så smord1 av Gud och kan inte ha fel.” Man
tränger bort det inre vittnesbördet.
För många har lyssnandet på muntlig undervisning genom kassettband och predikningar ersatt den enskilda andakten. Allt mer sällan läser och studerar man bibeln på egen hand, eftersom det tycks lättare att lyssna på undervisning när man
kör bil eller sköter sysslor.
Det är naturligtvis inte fel att lyssna på bra undervisning, tvärtom, men det måste
finnas ett både och. Undervisning av tjänstegåvor2 får inte ersätta den personliga
kontakten med Fadern och den dagliga bibelläsningen. Bibeln ger Guds ord i koncentrerad form skulle man kunna säga. Somliga tycker det är mer lättsmält att äta
den när den anrättats av förkunnaren. Men det ligger en fara i att inte själv varje
dag läsa och studera Ordet, för man saknar då förmåga att pröva vad som är rätt
och vad man ska sålla bort. Utan egen personlig relation med den helige Ande och
utan att ha ätit av det oförfalskade Ordet är man utlämnad till människors åsikter.
All undervisning, hur bra och smord den än är, kan vara uppblandad med mänskliga inslag. En tjänstegåva har kallelsen och smörjelsen, dvs skatten, men han har
den i ett bräckligt kärl, 2 Kor 4:7. Det är oundvikligt att lerkärlet ibland gör sig gällande. Men har vi Ordet levande inom oss behöver eventuella brister i förkunnelsen
1 1
2

Smord: Oljan är symbol för den helige Andes gåvor, speciellt utrustning till tjänst.

Tjänstegåva: de tjänster som uppräknas i Ef 4:11 kallas tjänstegåvor.
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inte leda oss vilse eller göra oss förvirrade. Vi sållar automatiskt bort sådant som
inte ger gensvar i vår ande.
Min längtan med detta budskap är att du ska lära dig lyssna till ditt inre vittnesbörd i varje situation, och på det sättet komma ut i den frihet som Herren har berett
för dig – en frihet där du inte låter dig styras av människor, traditioner eller människomeningar, utan enbart av Guds Ande.
Madeleine Wallgren

Andens rike kan vi röra oss lika smidigt som delfinen rör sig i sitt rätta element – när vi lärt
oss att utan uppehåll lyssna till det inre vittnesbördet.
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Betryck eller glädje
Många lever i ett konstant tillstånd av betryck och otillfredsställelse. Jesus lovade
oss ett fullödigt och tillfredsställande liv i alla avseenden.
Betryck kan bero på många saker, men om man inte lever i någon synd och betrycket vägrar att vika när man tar auktoritet över det i Jesu namn, kan orsaken vara
att man inte lärt sig lyssna till sitt inre vittnesbörd. Av slentrian fortsätter man att
göra sådant som som man antar är Guds vilja, men som egentligen inte är det. När
man är engagerad i sådant som inte är Guds perfekta vilja förlorar man sin glädje,
och livet blir glanslöst och tråkigt. Man upplever ett konstant betryck. Herren tycks
långt borta. För att få tillbaka glädjen bekänner man kanske eventuella synder,
men om man inte vet vilka synder man gjort, brukar inte heller det hjälpa. Kanske
man accepterar tillståndet och tröstar sig med att det nog blir bättre så småningom.
Om du inte har full glädje och tillfredsställelse i livet, är något fel. Jesus har betalat priset för att du ska få njuta av livet här och nu, Joh 15:11.
Arbetet du har just nu kanske inte är ditt slutliga arbete. Kanske Gud har talat till
dig om något annat, men så länge du är där och är i Guds plan, har du förmåga att
känna glädje och tillfredsställelse med det du gör – fastän det kanske är ett monotont och trist arbete i sig.
Det är inte främst arbetets kvalitet som avgör om du upplever fullheten i livet. Det
är om du är i Guds perfekta vilja. Det finns de som har rena drömjobben, men som
ändå är otillfredsställda och saknar glädje.
Lura inte dig själv genom att skylla den uteblivna glädjen på att du har ett alltför
tråkigt arbete och att det blir bättre när du får ett annat. Eller att ditt äktenskap är
misslyckat för att du har fel man/hustru, och att det är därför du mår dåligt. Om du
lever i Guds närvaro är allt redan förvandlat, och du kan må bra under tiden du
väntar på en yttre förvandling. I ett äktenskap sker förvandlingen bara i den takt
som din maka vill ta emot den, eftersom Gud inte gör våld på en persons vilja. Men
också under den tiden kan man uppleva full glädje, därför att man lever i Guds
omedelbara närvaro.
Du skall kungöra mig livets väg, inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din
högra hand evinnerligen.Ps 16:11

Här kopplas livets väg samman med Guds närvaro. Om du alltid lever i hans närhet kommer han att visa dig ditt livs väg. På den överfylls du av glädje, Ps 16:11,
Ps 23. I Guds högra hand finns också ljuvlighet, och den är till för dig. Under alla livets omständigheter, också under svåra och vidriga sådana, finns Guds glädje och
ljuvlighet tillgänglig för dig och gör att du kan klara påfrestningarna och gå segrande genom dem.
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Nya och Gamla Förbundet
Som kristen har du något oerhört värdefullt, som kan innebära skillnaden mellan
nederlag och seger, död och liv. Jag talar om det inre vittnesbördet.
På Gamla förbundets tid hade inte den troende denna enorma förmån. Gud skrev
sin vilja på stentavlor, och folkets ledare fick ständigt läsa upp och pränta in den i
deras sinnen. I sitt inre hade de bara delvis uppenbarelse om vad som var rätt och
fel, vad som var i enlighet med Guds vilja. Hamnade de i en situation där lagen inte
talade om vad de skulle göra, stod de frågande. Det är därför som lagen ibland
verkar så onödigt detaljerad. Den beskriver steg för steg hur man ska handla i vissa givna situationer. Men om den enskilde israeliten inte kunde dra sig till minnes
vad han hört från lagen, eller om lagen inte sade något om situationen som var för
handen, var han tvungen att gå till prästen eller profeten för att få råd. Gällde det
att snabbt fatta beslut hade han bara sitt förstånd att lita till. Guds lag och vilja
fanns inte i hans hjärta, även om den till vissa delar fanns i hans sinne.

Det räcker inte att kunna Guds lag med sitt sinne, för bokstaven dödar. Den måste skrivas i
vår ande.

Gud drömde om att hans vilja skulle finnas inom varje människa. Profeterna talade om denna Guds längtan och profeterade om att en sådan tid skulle komma.
25. Och jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från
all er orenhet och från alla era eländiga avgudar.
26. Och jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag
skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.
27. Jag skall låta min Ande komma i ert bröst och göra så, att ni vandrar efter mina
stadgar och håller mina lagar och gör efter dem.
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28. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk,
och jag skall vara er Gud.
29. Och jag skall frälsa er från all er orenhet. Och jag skall kalla fram säden och låta
den bli överflödande och skall inte mer låta någon hungersnöd komma över er.
30. Ja, rik skall jag låta trädens frukt och markens gröda bli, för att ni inte mer skall
lida hungersnödens vanära bland folken.
31. Då skall ni tänka på era onda vägar och på era gärningar, som inte var goda.
Och ni skall känna leda vid er själva för era missgärningars och styggelsers skull.
Hes 36:25-31

Gud hade ständiga problem med sitt folk. De tillbad avgudar. De hade Guds lag
och visste att Gud var emot det, men de formades mer av sin omgivning än av
Guds ord. En orsak till detta var att de saknade ett inre vittnesbörd. De hade ingen
delaktighet av Gud i sin ande, och förstod därför inte hur fruktansvärd denna synd
de hängav sig åt egentligen var. Så snart deras sinnen blev förledda bort från lagen fanns det ingen spärr kvar i deras inre som vittnade om att de tillbad fel gud.
I vers 31 säger Gud att konsekvensen av att de får ett nytt hjärta blir att de kommer att känna på samma sätt som Gud själv inför synden, de kommer att känna
leda och inse att deras gärningar är styggelser.
Israels barn hade den opånyttföddes natur. Den opånyttfödde saknar känsla för
vad som behagar Gud. Han leds av sin själ, och vadhelst som blivit inprogrammerat som rätt i den, upplever han som rätt. En kannibal som vuxit upp bland kannibaler upplever troligtvis inget fel i att äta människor. Hans sinne har lärt sig att det är
rätt, och han känner inget motstånd i sin ande. Han leds helt av sin själ. Hinduen
som tillber olika gudar upplever inte heller att det är fel.
Dock – det finns undantag. En och annan upplever att något är fel när de tillber
andra gudar, fastän ingen människa har sagt det. Anledningen till detta är att de är
ärliga och av hela sitt hjärta vill veta sanningen. Gud talar alltid till dem som älskar
sanning, och de blir känsliga i anden fastän de inte upplevt pånyttfödelsen. Utifrån
detta inre vittnesbörd leder Gud dem fram till hela sanningen, fastän de lever i en
kultur där man inte känner den levande Guden.3
En pånyttfödd person kan uppleva motsatsen. Han kan sakna sinnets information
om vad som är rätt och fel och inte veta vad Guds ord säger i en viss situation,
men likväl veta exakt vad som är Guds vilja. Hur? Genom det inre vittnesbördet.
En person har flyttat in i hans inre, och det som han tidigare kunde göra utan att
skämmas, upplever han nu som fel. Skulle han likväl göra det, sörjer han över sin
synd. Samma bedrövelse över synden som finns i Guds hjärta upplever han i sitt
eget. Han skyndar sig att bekänna sin synd och ta emot förlåtelse genom Jesu
Kristi blod.
Detta var vad Gud längtade efter under gamla förbundets tid. Därför talade Hesekiel om att Gud skulle ge sitt folk ett nytt hjärta.
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Även profeten Jeremia fick tala ut en liknande profetia:
33. Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar,
säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst, och i deras hjärtan skall jag
skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.
34. Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, inte den ene brodern den andre, och säga: ”Lär känna Herren”, ty de skall alla känna mig, från den minste bland
dem till den störste, säger Herren. Ty jag skall förlåta deras missgärning, och deras
synd skall jag inte mer komma ihåg.
Jer 31:33, 34

Den som är född på nytt och har lärt sig att lyssna till sitt inre vittnesbörd har helt
andra möjligheter att lära känna Gud, än den som enbart har Ordet och lagen.
Paulus, till exempel, var brinnande för Guds lag och nitälskade för att göra det rätta. Han hade lagen i sitt sinne och trodde därför att han gjorde Gud en stor tjänst
när han försökte utrota de kristna. Hade han kunnat lyssna till Andens vittnesbörd i
sitt inre hade han fått en helt ny förståelse av lagens bud. Han hade upplevt ett
motstånd som inte kom utifrån, utan från insidan, när han försökte utplåna kristendomen. Paulus, som var så ivrig att göra det rätta, saknade känsla för att han gjorde fel när han gillade att man dödade Stefanus. Han och hans Gud (hans uppfattning om Gud) sade enstämmigt att det var rätt.
Den som är religiös i yttre mening lyssnar inte till det inre vittnesbördet. Han lever
utifrån vad han lärt sig i sitt sinne. Han kan ha lärt sig de tio budorden och gör sitt
bästa för att efterleva dem. Lyckas han, har han gott samvete och är nöjd och tillfreds med sig själv. Naturligtvis lever han i uppfattningen att Gud också är nöjd
med honom. Han har ju lyckats leva upp till det mesta som Gud kräver. Att han inte
lyckas med riktigt allt kan inte hjälpas. Ingen är ju fullkomlig, och Gud är ju en nådig Gud.
Före sin omvändelse var Paulus religiös. Han tillämpade allt han lärt sig så grundligt och nitiskt som det bara var möjligt. Han, om någon, borde Gud varit nöjd med.
Men skillnaden mellan att enbart ha Guds lag och att även vara född på nytt är lika
stor som skillnaden mellan död och liv, mellan förkastelsedomen och rättfärdiggörelsedomen.4 Det är vad Paulus skrev, sedan han lärt känna Gud:
Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.
Redan dödens ämbete, som med bokstäver var inristat på stenar, …
Hur mycket större härlighet skall då inte Andens ämbete ha?
Om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet, hur mycket mer överflödar
då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet.
2 Kor 3:6, 7a, 8, 9, FB

Om du lär dig att lyssna på din pånyttfödda ande behöver du aldrig göra misstag.
Du behöver aldrig välja fel väg i livet. Du behöver aldrig fatta felaktiga beslut. Din
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ande vet allt (1 Joh 2:20 grundtexten). Om du bara lär dig att lyssna inåt i varje situation, har du den bästa guide som finns att uppbringa i hela världen.
Många missar denna fantastiska förmåga som Gud gett oss, därför att den inte
synes vara speciellt övernaturlig. Man förväntar sig att när och om Gud talar till en,
så måste det vara genom en hörbar röst eller en syn. Gud kan tala på det sättet,
men det är inte normalt för en kristen att vara ledd av syner och röster. När en troende menar sig höra Gud tala på det sättet var och varannan dag finns det anledning att bli lite misstänksam. Bara för att något är övernaturligt betyder det inte att
det är från Gud. Djävulen är också verksam i den andliga sfären och ger gärna syner och uppenbarelser. Han har även talets gåva. Han kan tala med hörbar röst.
Han kan inge tankar som är hörbara på insidan av dig. Han kan citera bibelord som
stöd för vad han säger. Det gjorde han när han prövade Jesus i öknen. Därför
måste varje form av tilltal prövas.
7 Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.
8 Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. 2 Joh 7, 8, FB

Om du är tveksam över om rösten du hör kommer från Gud eller djävulen, kan du
fråga: ”Bekänner du Jesus vara Kristus, som kommit som människa?” På reaktionen kommer du att märka varifrån tanken kom.

Ditt inre vittnesbörd upplevs inte som övernaturligt på samma sätt som syner och
hörbara tilltal. Det är snarast ett vetande. Du bara vet, fastän du inte alltid kan förklara det. Men det brukar inte vara särskilt påträngande. Därför behöver du ibland
vara stilla i ditt sinne för att uppfatta det. Ibland kan det gå stick i stäv mot ditt förnuft och alla logiska resonemang, likväl visar det sig att ditt inre vittnesbörd hade
rätt och ditt förnuft fel. Det är när vittnesbördet skiljer sig från vad förnuftet eller
omgivningen säger som det krävs tro. Du måste välja att lita på din ande, som aldDitt inre vittnesbörd av Madeleine Wallgren. Webbversion. Sid 9
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rig tar fel, och visa tillbaka alla andra förnuftsmässigt grundade tankar.
Ibland säger någon till mig: ”Jag kan inte uppfatta något sådant inom mig. Jag hör
nästan aldrig vad Gud säger.” Det är inte riktigt, utan grundar sig på en missuppfattning av hur Gud talar till oss. Gud talar oftast till oss genom det inre vittnesbördet, även om han ibland talar på andra sätt också. Dagligen kan du märka att din
ande gör sig påmind, men du har kanske inte tänkt på att det faktiskt är din ande,
eller vittnesbördet, inom dig.
Vi tar ett exempel. Du pratar med bästa väninnan i telefon. Du slappnar av och
njuter av att få uttrycka vad du tänkt på sedan sist. När ni kommer att tala om en
viss person känner du plötsligt att du inte ska säga mer. Du kanske befinner dig
mitt i en mening som inte utan vidare går att avsluta utan att logiken blir lidande.
Det känns som om en broms dras till och det blir svårt att fortsätta prata, även om
det går. Det är din ande som bromsar dig. Du håller på att säga något som du inte
borde säga. Det kanske inte ens var något direkt felaktigt, förtal eller så, men av
någon anledning är det bäst att tiga. Anledningen kanske du aldrig får veta, eller
får du veta den, och kommer då att tacka Gud för att han hindrade dig från att säga
det du var på väg att säga.
Ett annat exempel. Du blir erbjuden ett verkligt drömjobb. Vem som helst skulle
ha tackat ja. Men i samma stund som du får erbjudandet känner du motvilja inom
dig. Nästan till din egen förvåning känner du att du inte vill ha det – och ändå är det
just ett sådant jobb du gått och längtat efter. Det första intrycket du får i en sådan
här situation är ditt inre vittnesbörd. Men den första tanke som kommer kan mycket
väl komma någon annanstans ifrån!
Ditt sinne är snabbt i vändningarna, ditt känsloliv också. Men din ande är snabbast. Lägg på minnet vad som var ditt första intryck, som kom från din ande. Ett
mycket vanligt misstag är att man uppfattar andens vittnesbörd, men skjuter det åt
sidan, eftersom det inte rimmar med förståndets och/eller känslornas vittnesbörd.
Om man ändå känner sig osäker, kommer man att be om visshet. Men bönerna
verkar inte leda någonstans. Du får inget svar, fastän du ber och funderar över den
rätta lösningen i dagar och kanske veckor. Har du varit med om det? Det enda du
är medveten om är känslorna och förståndet som drar i sin riktning, men av någon
anledning känner du inte riktigt frid över det, och undrar varför. ”Gud, svara mig!”
Men han verkar inte svara. Vet du varför? Därför att han redan har gett dig svaret.
Gå tillbaka till den information du fick allra först och handla på den. Du kommer
genast att få friden du saknat!
Det inre vittnesbördet förklarar inte logiskt för dig varför du inte ska tacka ja till
”drömjobbet”. Det talar bara om för dig att du ska säga nej. Senare kan du få en
förklaring på det, men ibland får du nöja dig med att du lydde Herren.
5. Förtrösta på Herren av allt ditt hjärta, och förlita dig inte på ditt förstånd.
6. På alla dina vägar må du akta på honom, så skall han göra dina stigar jämna.
7. Håll dig inte själv för vis. Frukta Herren, och fly det onda.
Ditt inre vittnesbörd av Madeleine Wallgren. Webbversion. Sid 10
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8. Det skall vara ett hälsomedel för din kropp och en vederkvickelse för benen däri.
Ords 3:5-8

Ditt förstånd är en gåva från Herren, och det är till för att användas. Du ska inte
stoppa det under armen av fruktan för att det ska vilseleda dig. Men för att du ska
kunna använda dig av det på rätt sätt måste du lära dig att fästa hjärtat, din ande,
vid Herren, så att du lyder honom i allt. Då kommer ditt förstånd att bli din och
Guds lydige tjänare som gör vad det är tillsagt att göra. Det är underordnat anden.
Hos själiska personer är förståndet på tronen och anden får underordna sig, vilket
leder dem vilse. Om du i stället handlar på vad Ordet säger här, att du ska akta på
honom, så kommer han att göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis, dvs låt
inte din egen vishet eller ditt eget huvud fatta besluten. Lyssna ständigt inåt och
var trogen det inre vittnesbördet, och du kommer att leva i hälsa och alltid ha tillgång till den styrka och kraft du behöver.
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Ledaren och ditt inre vittnesbörd
Din pastor kanske säger att han fått ett speciellt budskap till dig. Han är mycket
säker på att Gud har talat till honom angående dig och vad du ska göra. Du respekterar din pastor och förstår att han bara vill ditt bästa. Likväl känner du motstånd i din ande mot det han säger. Det finns ingen sanktion i ditt hjärta. Vad gör
du då? Lyder din pastor eller ditt inre vittnesbörd?
Ditt sinne säger: ”Det är nog jag som har fel. Det är nog mitt kött som är motsträvigt eller mitt sinne som inte är tillräckligt förnyat. Det pastorn säger låter så riktigt,
och han säger det i kärlek. Han är min herde, och Gud har talat till honom angående mig. Gud vill säkert att jag ska göra som min pastor säger.” Men du är ansvarig
inför Gud. Du ska en dag göra räkenskap för dina fattade beslut. Han kommer inte
att fråga dig vad din pastor sade att du skulle göra, och om du lydde honom i allt.
Han kommer att fråga om du var trogen hans röst i din ande. Om inte din andes
vittnesbörd stämmer med pastorns budskap är det din ande du ska lyda.
Men det är lika viktigt att säga att Herren kan tala till oss genom andra människor.
Om vi lyssnar ödmjukt, kan vi urskilja Andens röst genom dem. Herren kommer
ofta till oss i vår nästa, och vi gör klokt i att inte visa bort honom. Men då vittnar
hans Ande samstämmigt med deras ord i vårt inre.
Elisas självständighet
Elisa är ett strålande exempel. Under många år hade han varit profeten Elias tjänare. Man förväntade sig att en tjänare gjorde vad han var tillsagd att göra. Men en
dag verkade det som om Elisa var mer än lovligt olydig. Gång på gång gjorde han
tvärtemot vad hans herre bjöd honom. Han vägrade att lyda order.
1. Vid den tid då Herren ville ta upp Elia till himlen i en stormvind gick Elia och Elisa
från Gilgal.
2. Och Elia sade till Elisa: ”Stanna här, ty Herren har sänt mig till Betel.” Men Elisa
svarade: ”Så sant Herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte.” Och
de gick ned till Betel.
2 Kon 2:1, 2

När de kommit till Betel gjorde Elia ytterligare ett försök att bli av med Elisa. Han
sade: ”Elisa, stanna här, ty Herren har sänt mig till Jeriko.” Men Elisa vägrade på
nytt att lyda. Han uttalade klart att han tänkte följa med Elia till Jeriko. Han brydde
sig inte om att han inte var önskvärd. Han kände sig inte förkastad eller bortstött
över att Elia så tydligt visade att han inte ville ha honom med.
Väl framme i Jeriko sade Elia: ”Stanna här, ty Herren har sänt mig till Jordan” (2
Kon 2:6). Elisa ändrade sig inte. Lika trotsigt som tidigare sade han: ”Så sant Herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte.” Elisa lät sig inte avDitt inre vittnesbörd av Madeleine Wallgren. Webbversion. Sid 12
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skräckas ens av Elias förklaring till att han skulle stanna kvar. Elia visste nog inte
att Herren hade kallat fler än honom själv att gå till Jordan.
Hade Elisa lidit av förkastelse hade han aldrig vågat trotsa profeten Elia på detta
sätt. Han hade ju haft rika tillfällen att se att Elia var smord av Gud och att man
gjorde bäst i att lyda honom. Men trots respekten för Elia och hans tjänst vågade
Elisa handla på sitt eget vittnesbörd. Han vågade riskera att Elia skulle bli arg på
honom. Han vågade ta risken att Elia inte alls skulle förstå honom. Varför? Därför
att han ville ha något från Gud.
Skulle du våga säga emot när landets främste profet upprepade gånger säger till
dig att du inte ska följa efter honom? Tänk dig in i situationen. Profeten åker tåg eller flyg till den ena orten efter den andra, eftersom Herren sagt det till honom. Du
hänger honom i hälarna. När han beställer flygbiljett, beställer du en likadan och
slår dig ner jämte honom i planet. Om och om igen uttalar han att han vill vara ensam och att Herren kallat honom att göra detta. Underförstått menar han att du inte
är kallad att följa med. Eftersom du stått under hans tjänst i många år är han van
att få order angående dig också. När han har rest på uppdrag, har du följt med,
därför att Herren visat honom så. Men denna gång sade Gud inget om att du skulle
följa med.
Vad hade hänt i relationen mellan Elia och Elisa?
Elisa var inte längre Elias tjänare. Han tog inte längre emot order från Gud via sin
ledare. Han upplevde på insidan att tiden var inne då han skulle ta över ledarskapet. Gud gav instruktionerna till honom direkt nu. Elisa skulle gå med, men Gud
hade inte sagt det till Elia.
Samma sak gäller för dig. Du måste alltid vara beredd på att Gud talar direkt till
dig, och inte slentrianmässigt ta för givet att den du hjälper och tjänar har rätt i allt
han säger angående ditt liv. Du är ensam ansvarig för ditt liv. Om du inte blivit löst
från förkastelse är risken stor att du lyder, för du vågar inte annat. Var vaken och
lyssna på Anden i ditt inre!
Apollos
Läraren Apollos visade prov på samma självständighet i förhållande till Paulus.
Vad vår broder Apollos beträffar, så har jag ivrigt uppmanat honom att resa till er
tillsammans med bröderna. Men han ville inte alls komma nu utan reser när han
finner ett lämpligt tillfälle.
1 Kor 16:12, FB

Apollos var tämligen ung och oerfaren i sin tjänst jämfört med Paulus. Det kan
tyckas att hans respekt för Paulus skulle yttrat sig i att han lydde honom. Paulus
inte bara uppmanade honom att resa, utan uppmanade honom ivrigt (eller ”mycket”
som grundtexten säger). Grundtexten säger att orsaken till att han inte reste var att
det alls inte fanns en vilja att komma. En översättning beskriver denna vilja med
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orden ”står inte att rubba” (Schindler).
I Apg 18 ser vi att Apollos visserligen var kallad till lärare, men att han hade
mycket att lära sig. Första gången han nämns i Bibeln sägs det att han var mycket
förfaren i Skrifterna, dvs Gamla Testamentet, men av det som hänt efteråt kände
han bara till Johannesdopet. Priscilla och Akvila tog honom därför till sig och undervisade honom grundligare om Guds väg, Apg 18:24-26. Han hade all anledning
att ta emot råd och vägledning av dem som var äldre i Herren. Men även den helt
nyomvände måste lita mer på sitt inre vittnesbörd än på en erfaren tjänstegåva
som bär full frukt i sin tjänst.
Att mätta andens hunger
När Jesus var i öknen upplevde han hunger. Det var inte enbart en fysisk hunger,
utan också en andlig sådan.
2 Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig.
3 Då kom frestaren fram och sade till honom: ”Om du är Guds Son, så befall att de
här stenarna blir bröd.”
4 Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje
ord som utgår från Guds mun.”
Matt 4:2-4, FB

Jesus längtade efter att göra Guds vilja, som var hans mat, Joh 4:34. Att förvandla stenar till bröd var ett erbjudande att handla utan att lita på Gud. Tänk att få uppleva att man har makt att förvandla stenar till bröd! Men det hade aldrig kunnat tillfredsställa Jesu ande.
Fienden försöker få oss ut ur Guds vilja genom att locka oss till att försöka tillfredsställa vår själ genom att göra fel saker. Otillfredsställelse i vår ande tyder på
att något är fel. Det kan vara så att vi gör fel saker eller befinner oss på fel plats
bland fel människor, eller att vi inte gjort vår kallelse fast. Guds plan för oss är att vi
ständigt – både dag och natt – ska få uppleva total tillfredsställelse. När vi inte gör
det är det så lätt att vi flyr.
Vi börjar göra något bara för att få känna tillfredsställelsen av att ha gjort något.
Men om man gör fel saker – även om de är goda i sig – så har man bara lyckats
med att döva andens hungerkänslor. Anden blir mätt av att göra Guds vilja. Det är
andens mat.
Andens mat kan till och med vara så mättande att kroppen, som nyss var hungrig,
också upplever mättnad. Under sin vandring stannade Jesus och vilade vid Sykarsbrunnen, och lärjungarna gick in i staden för att köpa mat. Men när de kom tillbaka blev de förvånade. Nyss hade de lämnat honom trött och hungrig. När de nu
kom med maten föreföll han inte vara hungrig längre.
31 Under tiden bad lärjungarna honom: ”Rabbi, ät.”
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32 Men han sade till dem: ”Jag har mat att äta som ni inte känner till.”
33 Lärjungarna sade till varandra: ”Inte kan väl någon ha kommit med mat till honom?”
34 Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda
hans verk.
Joh 4:31-34, FB

Jesus menade med andra ord att han blivit mätt och tillfredsställd genom att vittna
för den samaritiska kvinnan. Han gjorde Guds vilja och blev mätt.
Enda sättet att förbli i tillfredsställelsen är att ständigt ta reda på vad som är Guds
vilja och göra den. Så snart du börjar göra något annat, fastän ditt motiv är att tjäna
Herren och människor med vad du gör, försvinner tillfredsställelsen. Fortsätter du
på fel väg förlorar du glädjen. Du känner dig onyttig och otillfredsställd fastän du
inte har syndat i vanlig bemärkelse. (Men det är synd att inte lyda Guds röst i sitt
inre.)
Fienden försöker få oss ut ur Guds vilja genom att locka oss till att tillfredsställa vår själ
med fel saker.
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Lagträldom
Den som inte lärt sig lita på sitt inre vittnesbörd har en annan drivkraft i sitt kristna
liv, nämligen lagen. Han kan med kraft predika mot lagträldom, men samtidigt, utan
att veta det själv, sitta fast i den.
Lagens krav uttrycker sig inte likadant för alla. På Paulus’ tid uttryckte sig lagens
krav i att man skulle omskära sig och hålla en del av den mosaiska lagen. Det vi
upplever som lagens krav är mycket beroende på vilken tradition vi står i.
I vår tid är det inte ovanligt att lagens krav uttrycker sig i att man måste evangelisera, man måste be mycket, man måste vara framgångsrik i allt man gör osv. Om
det som driver mig att göra och vara dessa saker är lagen, och inte det inre vittnesbördet, är det ingenting värt i Guds ögon. Lagens krav aktiverar vårt kött. När
köttet lyder, upplever det en viss tillfredsställelse, men om man fortsätter att drivas
av lagen händer en av två saker: Antingen blir man högmodig därför att man lyckas
prestera vad man föresatt sig, eller faller man i missmod, om man inser att man
inte klarar av att leva upp till kraven. Den högmodige som lyckats har lätt att se ner
på och fördöma den som inte lyckats. Den missmodige beundrar och ser upp till
den starka personen som lyckats och ber att han ska bli lika stark.
Om någon avslöjar lagiskheten och hoppar av, kommer han inte att bli förstådd
av de som är fast i lagen. Tvärtom kommer de att döma honom som kärlekslös,
oandlig och köttslig. ”Du förstår väl att du måste fortsätta kämpa trons kamp! Du
kan väl inte bara lägga av! Det är köttet som måste korsfästas, broder. Ge inte
upp! Ser du inte att det är djävulen som lurar dig?”
De som lever under lagens krav förmår inte lyssna på andens vittnesbörd. När de
upplever något av vittnesbördet slår de bort det som en frestelse. De förväxlar det
inre vittnesbördet med köttet. De vågar inte tro att vi faktiskt är befriade från att
göra sådant som vi inte vill göra, att vi är befriade till att bara göra det som Herren
lagt ner lust i oss till att göra. Den lagiske personen vågar inte tro att Gud är så
god, att han först lägger ner en längtan och lust i oss att göra hans vilja, så att vi
sedan inte kan låta bli att göra hans goda vilja. Tänk att Gud berett det så underbart att vi alltid får göra det som vi vill mest av allt!
Men för att kunna urskilja vad som är Guds vilja, måste vi ha lärt oss att skilja
mellan ande och själ, mellan ande och kött. Så länge vi lever här har vi ett kött, och
det måste förbli på korset med Jesus. Men köttet förblir inte där genom att vi lever
under lagen. Köttet förnekas genom att vi vandrar i ande, vilket är samma sak som
att ständigt lyssna till det inre vittnesbördet.
16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet
begär.
17 Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet.
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De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill.
18 Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.
Gal 5:16-18, FB

Guds ord penetrerar vårt inre. Det prövar våra hjärtans uppsåt. Det utrannsakar
och åtskiljer ande från själ.
12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd
och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en
domare över hjärtats uppsåt och tankar.
13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans
ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.
Hebr 4:12, 13, FB

När vi ständigt lever i Ordet och tillåter det att verka i oss, kommer vi att se vad
som är själiskt, köttsligt och lagiskt i våra liv. Men
om vi läser med fruktan för att bli avslöjade,
kommer en slöja att läggas över Ordet, och det
berövas sin vassa egg. Det finns sammanhang
där man läser Guds ord dagligen, men aldrig tillåter det att verka. Man har redan byggt upp ett försvar bestående av tolkningar och förklaringar, vilka omintetgör Ordets verkan hos läsaren. Du
måste våga vara naken när du träder fram inför
Gud. Du måste leva naken om du ska kunna gå
vidare med honom. Du måste lägga ner all stolthet och varje gott verk du gjort i hans tjänst, för
att Gud ska kunna nå dig med sitt ord. Om du håller dina verk framför dig, kan Gud
inte tala till dig. Dina goda gärningar blir till ett hinder som döljer den person som är
du.
För att kunna lyssna till ditt inre vittnesbörd måste du också lita på att Gud alltid
gör det som är bäst för dig så att du inte fruktar att han vill ge dig för svåra uppgifter. Det kan mycket väl hända att du får en uppgift som verkar svår när du lyssnar
till Herren, men det är alltid meningen att du ska låta Gud utföra den genom dig.
Också i förhållande till dina medmänniskor måste du leva naken. Att leva naken –
avklädd eget beröm och stolthet över allt man gjort i Guds rike – är enda sättet att
låta Kristus lysa fram. Stolthet, också över det bästa vi gjort i Guds rike, hindrar
härligheten från att flöda fram ur vårt innersta. Vi är inte vad vi gjort. Vi är inte ens
identiska med våra bästa gärningar. Vi är ingenting utan Kristus. Det är genom att
ständigt klä av sig allt man gjort som man kan förvandlas till Hans avbild. Genom
att hålla fast vid sina gärningar och sin stolthet konserveras man och blir till en
mumie – stel och livlös och omöjlig att få kontakt med. När någon söker kontakt
med den stolte, möts han av dennes gärningar – inte av en äkta människa. Men
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Gud vill att vi ska återspegla honom genom att vara äkta, för Gud är äkta. Genom
att vara äkta visar vi vårt beroende av Gud – och han får automatiskt äran för allt
som han gjort.
Under någon annans kontroll
I ditt liv är det du som bestämmer vilka beslut du ska fatta. Du ensam avgör om
du ska handla si eller så. Ingen annan människa, hur
gudfruktig och smord av Gud hon än må vara, kan eller har rätt att styra dig, kontrollera dig eller utöva
tvång över dig. Detta är rätt självklart för oss, men
likväl är det inte ovanligt att kristna kommer under en
annan människas herravälde och mer eller mindre
omedvetet styrs av denne.
En arbetsgivare kan styra sina anställda genom
manipulation. Fotbollstränaren kan dominera dem
han har under sig. Pastorn kan genom kontroll driva
sin vilja igenom fastän han inte har församlingen med
sig osv.
Det kan gå till på många olika sätt. Ett sätt är att ledaren vägrar att lyssna på sina underställda när de
kommer med förslag. Eller kan han vid en samling använda vad den anställde sagt
och förlöjliga detta inför alla de andra.
Ledaren kan missbruka sin ledarposition till att köra över de enskildas övertygelser i olika saker. När det gäller sådant som är direkt felaktigt är det lättare att vara
uppmärksam och säga nej, men när det kommer till saker som inte alltid behöver
vara felaktiga, är det lätt att man går emot sitt inre vittnesbörd och tvingar sig att
göra vad man blivit tillsagd.
I en församling kan det vara svårt att förklara varför man inte vill hjälpa till med en
viss uppgift. Pastorn pålyser till exempel att det saknas ledare för eftermiddagsgruppen. ”Eftermiddagsgruppen” består av daglediga mammor och en del äldre
kvinnor som träffas en eftermiddag i veckan. Eftersom du är ledig just den tiden ber
pastorn dig att ta den uppgiften. Hans fråga visar att han har förtroende för dig.
Han litar på att du ska klara av uppdraget. Fastän du inser behovet, och känner dig
hedrad över att pastorn bett dig leda gruppen, känner du ett motstånd inom dig.
Men motståndet vill inte avge någon förklaring till att det finns. Det säger bara nej.
Ditt förstånd resonerar en stund. ”Det kan väl inte vara så farligt. Det är ju bara en
eftermiddag i veckan. Visst har jag mycket att göra, men jag hinner säkert med det
också. Man måste ju vara lojal mot församlingen och ställa upp när man kan. Motståndet jag känner inför uppgiften betyder nog bara att köttet är ovilligt att tjäna
Gud.”
Du meddelar din pastor att du tar uppgiften. Märkligt nog känner du ingen glädje
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och ingen förväntan inför den. Men pastorn är i alla fall nöjd. Du vet att han inte
skulle ha förstått dig om du sagt nej. Han har predikat mycket om att tjäna, och inte
bara prata om goda gärningar, utan också göra dem. Allt har varit helt riktigt, men
på något sätt känns det inte som om du gör Guds gärning när du förbereder dig inför denna uppgift.
Första samlingen går rätt bra, men du är glad när den är över. Du förvånas över
din reaktion. Det brukar ju vara roligt att tjäna Herren. Varför känns det då nästan
som ett tvång?
Efter ytterligare en samling ber pastorn att få byta några ord med dig. Han är inte
riktigt nöjd med ditt sätt att leda samlingarna. Han hade tänkt sig det på ett helt annat sätt. Du försöker förstå hur han vill ha det, men känner samtidigt motståndet på
insidan ännu starkare än tidigare. Du försöker ändra samlingarna så att de ska bli
som du tror att han vill ha dem, men känner att det blir mer och mer misslyckat.
Det känns inte längre som att det är du som är där. Du känner dig falsk och oäkta.
Fastän pastorn inte bett dig göra något som är direkt synd, har han mer eller mindre bett dig att vara någon annan än du är. Du fungerar helt enkelt inte på det sätt
som han vill att du ska fungera.
Du känner ett tilltagande betryck, och det värsta är att detta betryck inte bara infinner sig när du är på samlingarna, utan det börjar komma en dag, två dagar, tre
dagar före nästa samling. Efter ett tag finns det där hela veckan. Enda gången du
känner dig någorlunda befriad är precis när samlingen är över och du har gjort ditt.
Du börjar ifrågasätta om denna aktivitet verkligen är född av Guds Ande, men slår
bort tanken igen. Så får man ju inte tänka. Men varför verkar det inte finnas någon
vision i det hela? Vad är det egentliga syftet med samlingarna? Du är osäker.
Du bestämmer dig för att gå till din pastor och säga hur det är, att du inte klarar
av att göra arbetet på hans villkor. Fastän du inte vill tro det, anar du att han inte
kommer att förstå. När du förklarar problemet säger han att det bara är fienden
som ställer till problem. ”Eftermiddagsgruppen är Guds verk, och det är därför som
fienden attackerar dig med missmod och uppgivenhet. Nu ber vi tillsammans och
tar auktoritet över fienden och så blir allt bra.”
Men trots att ni tog auktoritet över djävulen blir det inte bättre. Ditt åtagande får
konsekvenser för hela ditt liv. Du blir onormalt trött. Du, som orkade med så mycket innan, orkar plötsligt nästan ingenting. Hela tillvaron är som insvept i en grå
dimma, och du hittar inte vägen ut. Glädjen i Herren har försvunnit och din tro på
framtiden likaså. Men du tvingar dig att fortsätta. Det är ju Herrens verk....
Efter ytterligare en tid besöker du pastorn på nytt och delger honom dina misstankar. ”Av frukten känner man trädet....kanske ändå att detta inte är fött av Herren. Hur som helst är jag nog inte den rätta till att sköta uppgiften.” Pastorn menar
att man måste disciplinera sitt kött och inte ge efter för tröttheten. För att uppmuntra berättar han att han själv inte hinner sova så mycket och därför ofta är trött. Han
har ju så många människor att ta hand om, besöka, själavårda och undervisa. Han
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tvingar sitt kött till lydnad i enlighet med 1 Kor 9:27, och menar att det inte är för
mycket begärt om du gör detsamma. Din uppgift är ju så obetydlig i jämförelse med
vad han gör för församlingen. ”Vi måste hjälpas åt. Jag som pastor kan ju inte göra
allt. Menar du att jag ska behöva ta din uppgift också? Du anar inte hur mycket jag
sliter och jobbar för er.”
Du känner dig skamsen och mycket skyldig och blir övertalad att fortsätta. Och du
fortsätter att må illa.
Pastorn menar säkert inte illa, men det är du som måste välja friheten. Du kan
inte vänta på att din pastor genom en uppenbarelse från ovan plötsligt inser att du
är fel person, eller att eftermiddagsgruppen inte är ett verk av den helige Ande. Du
själv måste säga att du inte vill fortsätta och att det var fel att ens börja. Varför?
Därför att du inte hade Andens vittnesbörd om att det var rätt att börja, och ännu
mindre att fortsätta.
Gud har gett dig frihet att vandra med honom. Se till att du inte kommer under
träldomsok.
31 Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun.
1 Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt
tvingas in under slavoket.
Gal 4:31, 5:1, FB

Du måste våga lita mer på ditt inre vittnesbörd än på pastorn eller arbetsgivaren.
När du gör våld på dig själv börjar du må illa. Du öppnar dörren för sjukdom, depression och annat skräp.
– Men min pastor kanske brännmärker mig offentligt som ett exempel på en som
är ovillig att tjäna.
Vad är mest rätt för dig? Att vandra i lydnad för Herren och därmed i frihet eller att
vandra i lydnad för människor och därmed i människofruktan? Det kan mycket väl
hända att ingen förstår dig, och att alla vänder sig mot dig, men är inte det bättre
än att du vänt Gud ryggen?
Gud har en väg för dig i alla lägen. Och om Gud är för dig, vem kan då vara emot
dig? Om du föregår med gott exempel (fastän många kanske tycker att det är dåligt) så kan du få vara vägvisaren för många andra som förtrycker sitt inre vittnesbörd av fruktan för grupptrycket.
En grundregel är att man aldrig ska göra något som man i sitt inre upplever som
tvång. Detta inkluderar också de tillfällen då man bara upplever motstånd i sin
ande, men inte logiskt kan förklara varför man inte vill göra en viss sak.
Du är i din fulla rätt att säga ”nej, det vill jag inte” utan att förståndsmässigt behöva förklara orsakerna till ditt ställningstagande. Andens vittnesbörd ger inga sådana förklaringar. Att säga (om det är kristna som begär något av dig) att du inte har
Andens vittnesbörd om att du ska göra det, är förklaring nog. Senare kan du också
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bördet kommer du också att märka varför du saknade vittnesbördet.
Grupptryckets makt
Varför finner sig så många i att bli överkörda och utnyttjade? Varför är så många
med i församlingar och gemenskaper där de inte trivs, fastän Guds vilja för oss är
att vi ska få leva med människor vi älskar och trivs att vara tillsammans med? Därför att de inte vågar bryta upp. De vågar inte bejaka det inre vittnesbördet som säger att de är på fel plats. Det är bättre att tillhöra någonstans än att inte tillhöra alls,
tänker de. Det är en trygghet för köttet. ”Tänk om jag lämnar mitt sammanhang och
jag inte hittar ett nytt. Då kommer jag att vara isolerad och ensam resten av mitt
liv.” Om ditt inre vittnesbörd, som är Guds tilltal, säger att du ska våga gå ut, tror du
då inte att han också har en väg som leder till en plats där du ska trivas? Abraham
var tvungen att först dra ut – i tro utan att veta vart – innan han kunde dra in i ”sitt”
land. Han var tvungen att lämna all mänsklig trygghet bakom sig: släkt, hemland
och allt känt och invant.
På grund av grupptrycket vågar få följa vittnesbördet och säga ”nej, det vill jag
inte”, när det krävs saker som de inte upplever som rätta för dem själva. I stället
gör man som ”alla de andra”. Det är tryggast så – att vara som alla andra. Att avvika från mängden är jobbigt. Det är bättre att köra över sin ande och göra vad man
är tillsagd. Trots allt är det ju inget syndigt man gör... det är ju goda gärningar....
Följer man vittnesbördet leder det till konflikter och konfrontationer – men det är
oftast så friheten kommer. Vad är det för nytta med att ha en gemenskap där man
ändå inte är älskad för den man är, utan bara för att man tvingar sig att vara så lik
de andra som möjligt? Om människor inte älskar mig när jag är mig själv, är det
bättre att det visar sig genast. Det är fel att bedra människor genom att sätta upp
en mask som får dem att tro att jag är en annan än den jag är.
Lagiskheten bedrar. Den är en mask som man kan iklä sig och identifiera sig
med. Den döljer effektivt människan bakom masken. När hon presenterar sig säger
hon, i ord eller attityder: ”Det är jag som gör så och så mycket. Jag är mannen/kvinnan bakom det och det verket. Respektera mig och älska mig för vad jag
har gjort! Det har kostat mig mycket tid och energi att utföra allt detta. Jag är nu
värd att bli älskad.”
Människan bakom masken vågar inte ta risken att utsätta sig för att bli bortstött,
vilket hon kanske skulle bli om hon visade vem hon verkligen är, vad hon egentligen vill och vad hon innerst inne tänker.
Att leva bakom lagiskhetens masker är bedrägeri. Det är lögn. Den som gör det
lurar sig själv och sin omgivning. Han kan omöjligt bygga upp några äkta och varaktiga relationer, eftersom man aldrig får möta honom bakom masken. Att bygga
relationer med lagiska människor är som att bygga i luften. Det går inte att förankra
gemenskapen i något verkligt och bestående.
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ta hans verk, utan ta emot hans nåd. Varken du eller jag har något att berömma
oss av. Vi har bara Honom som gjorde allt. Inget finns kvar för dig och mig att göra.
Därför är vi fria att bara vara sådana som vi är. Han älskar oss sådana vi är. Hans
kärlek är utgjuten i våra hjärtan och har gett oss förmågan att älska varandra sådana vi är. Vi behöver inte maskerna. Vi behöver inte visa upp hur mycket gott vi
gör i Guds rike. Vi är älskade utan alla våra stora företag. Vi är lika älskade hur olika vi än skulle visa oss vara, hur olika åsikter vi än har om allt och inget. Det är när
vi klär av oss all lagiskhet som det verkligt fina kommer fram. I vår nakenhet lyser
Kristus ensam fram, först då och endast då – när vi lagt ner alla våra verk och all
vår stolthet. Då kan vi börja lära känna varandra. Då kan vi få uppleva den äkta
gemenskap vi alla längtar efter.

Även små saker kan binda dig och göra dig handlingsförlamad och utbränd.
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Att känna igen det inre vittnesbördet
Tveksamhet
Det är viktigt att vi alltid bär beredvillighetens
skor, som Ef 6 talar om, så att vi aldrig tvekar att
ta varje lägligt tillfälle i akt att göra gott och berätta de goda nyheterna om frälsningen. Utifrån
denna grundinställning i vårt hjärta kan sedan
Herren leda oss. Vi ska aldrig tveka att lyda den
helige Ande.
Men om vi har denna grundinställning är tveksamhet inför ett projekt eller en handling en signal
att beakta. Det behöver inte betyda att det du tänker göra är direkt fel, men det är å
andra sidan inte heller Guds bästa för dig. Tveksamhet kan också betyda att det är
rätt, men att tiden inte riktigt är inne än. Rusa då inte iväg, utan vänta. Gud har tiden i sina händer. Ledd av honom behöver du inte frukta för att missa något. Han
ser till att du får allt du behöver; de kontakter, de pengar och den arbetskraft du
behöver för att ett företag ska gå i lås. Det är ofta bättre att vänta lite för länge än
att rusa iväg. Om du skulle dröja, kommer den helige Ande att puffa på genom att
påminna dig.
Om en sak inte känns mogen i din ande så betyder det att du ska vänta. (Observera att jag hela tiden talar om vad du upplever i din ande, inte vad du känner i din
själ. I ditt själsliv finns också känslor, och dessa kan leda dig helt fel om du inte
förnyat din själ med Herrens mat).
Ditt förstånd kanske inte kan se någon orsak att vänta. Tillfället synes vara det
perfekta på alla sätt och vis för att köra igång. Men lita på att din ande har rätt om
den visar något annat.
Misstänksamhet
Misstänksamhet är också en signal på att du inte är redo att fatta ett avgörande
beslut. Om du känner dig misstänksam, så avfärda det inte som något otillbörligt,
utan se till att du får mer information. Du kanske står i begrepp att engagera dig i
ett arbete som tilltalar dig, men misstänker att något inte står rätt till. Träng inte bort
denna känsla. Ta den på allvar. Ställ frimodigt de frågor du har. Ge dig inte förrän
du får klart för dig hur det förhåller sig med allt.
Det kan gälla ekonomi, arbetsfördelning, om planerna är väl förankrade hos alla
som arbetar med projektet, om planerna överhuvudtaget är realistiska, etc.
Det finns ofta en spärr att ta sig igenom när man bestämt sig för att våga ställa
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sina frågor. I många sammanhang anses misstänksamhet som kritik och ifrågasättande av dem eller den som står i ledningen. Men du har rätt att få klara besked.
Du har rätt att få svar på dina frågor. Om du inte får svar, så kör inte över ditt inre
vittnesbörd, dvs misstänksamheten, utan säg öppet att du inte vill satsa din tid och
energi om du inte får svar på dina frågor. Om du ändå inte får de svar du vill ha, så
är saken avgjord. Du ska inte engagera dig i arbetet.
Om du med en överslätande attityd ändå går in i arbetet kommer du förmodligen
att märka att din misstänksamhet var berättigad. Du får svar på dina frågor, men
för sent. Du har spillt din tid och kraft på något du inte kunde stödja med ditt hjärta.
Våga därför lyssna och handla på ditt inre vittnesbörd, även om du känner det som
om du bryter mot en oskriven lag när du ställer dina frågor och ger uttryck för din
misstänksamhet.
Ångest
Om vi ständigt har ångest, behöver vi få hjälp att
finna ursprunget till känslan och rätta till det som
orsakar den. Men när Herren vill varna oss för ett
allvarligt misstag kan vi ibland uppleva det som
ångest eller fruktan. Detta är en starkare varning.
Peter och jag kände ett sådant vittnesbörd när vi
vid ett tillfälle stod i begrepp att flytta till en mer avlägsen plats. Detta fick oss att ändra oss i sista
stund. Men för att man ska kunna uppfatta denna varning är det nödvändigt att
man blir löst från annan ångest och fruktan som inte kommer från Gud. Den mesta
ångest folk känner beror på att man inte lever i ett rätt förhållande till Herren eller
inte förmår se den trygghet som finns i honom. Då måste man söka ett helande för
sina inre sår.
Avsaknad av entusiasm
Det är inte bra om man går in i projekt som man egentligen inte har någon som
helst lust att syssla med. Om vi lever så att vi söker Herrens ansikte, behöver vi
inte – och ska inte – själva söka aktiviteter för att känna oss nyttiga. Vi ska inte heller låta någon annan leda oss in i sådana aktiviteter. Vi ska vara stilla tills Gud talar. När Gud talar upplivar han vår ande, så att vi får vår lust i att göra det han vill.
Sinnet kan naturligtvis protestera, men innerst inne har vi då lusten och glädjen
över det Gud talat till oss.
Att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta.
Ps 40:9
Men vi har Kristi sinne.
1 Kor 2:16c
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Det positiva vittnesbördet
När din ande säger ”ja”, känner du igen det på att du inte har någon som helst
tvekan i din ande. Det säger bara JA! Amen! och allt är grönt. Det är inte något du
anar, utan något du vet. Du bara vet bortom skuggan av tvivel att det är rätt. När
du har den vissheten behöver du inte försöka peppa upp din tro genom att rabbla
positiva bekännelser. Du har tron, för du äger vissheten.
Andens entydiga positiva visshet betyder inte nödvändigtvis att ditt förstånd säger
ja. Redan sekunden efter det att du fått andens vittnesbörd om att något är rätt kan
sinnet komma med invändningar: ”Jamen, inte är det väl så enkelt....nej, det kan
inte stämma... hur går det ihop med det och det. det måste ju vara omöjligt..”
Det är nu du väljer vems röst du ska lyda och handla på: Andens eller själens.
Det är vanligt att man missar det positiva vittnesbördet därför att man har så
mycket att göra. För sinnet förefaller en mängd saker vara viktigare och mer
brådskande än det som anden säger är viktigt.
Det positiva vittnesbördet är inte något som upplevs som övernaturligt. Man kan
inte påstå: ”Gud sade till mig att göra si eller så”. Man bara ”vet” att man måste
göra en viss sak och att det är Guds vilja.
Jag hade precis haft andakt på ålderdomshemmet och predikat om Guds nåd och
vägen till frälsning. Efteråt stannade jag som vanligt kvar på kaffet. Vid bordet där
jag satt denna dag (för att få kontakt med så många som möjligt satt jag vid olika
bord vid varje besök) fanns en äldre dam till vänster om mig. Under tiden vi samtalade om helt vardagliga saker fick jag bara vissheten om att denna dam skulle dö
inom ett par dagar och att jag skulle säga något mer om Herren. Det var en maning, men inget gudomligt tilltal i vanlig bemärkelse. Maningen gick nätt och jämt
fram till mitt sinne, och när den nådde dit slog jag bort den. ”Jag har ju precis talat
om Jesus och om hur man tar emot hans rike. Inte kan jag börja predika nu igen.
De talar ju bara om väder och vind.” Dessutom drog jag mig till minnes att jag något år tidigare hade jordfäst hennes man, och då talat med henne om döden och
det eviga livet. Jag sade ingenting. Tre dagar senare fick jag meddelandet att hon
dött och att jag skulle jordfästa henne.
Anledningen till att jag inget sade var att det kändes svårt att komma på vad jag
skulle säga. Jag lät mitt förstånd begränsa mig. Jag lät omgivningens förväntningar
styra mig. ”Predikan lyssnar vi på i andaktsrummet. Vid kaffebordet talar vi om
neutrala saker.” Felet jag gjorde var att jag inte bad Herren om ledning och vishet
när jag fick informationen genom det inre vittnesbördet. Hade jag bett Anden leda
mig vidare, hade han gett mig en öppning.
Min man Peter var med om något liknande. Under en period var det många elever i brevskolan som kommit på efterkälken. Peter kände att han skulle skriva ett
uppmuntrande brev till dem och mana dem att höra av sig. Han kände att det var
viktigt, men samtidigt var det så mycket saker som måste åtgärdas. Brevet till eleverna fick vänta. När han efter en tid äntligen fick tid att lyda maningen, hade den
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inte samma intensitet som tidigare. Det kändes som om det var för sent, fastän det
fortfarande fanns elever som var efter. Några dagar senare fick vi veta att en av
våra elever, en ung studerande man, hade blivit funnen död i sin lägenhet. Peter
kände genast att det var för hans skull som det var viktigt att det där brevet skulle
ha sänts tidigare.
Att notera här är att inget i händelseförloppet var övernaturligt. Peter hade ingen
direkt order från Herren att han skulle skriva brevet. Han visste inte exakt vem som
behövde det. Idén med att skriva brev till eftersläntarna kom inte genom gudomlig
uppenbarelse, utan grundade sig på att han märkt att somliga elever var efter. Det
enda som var speciellt var att han kände det inre vittnesbördet mana på och säga
att det var bråttom.
För att du inte ska tro att det inre vittnesbördet bara gäller allvarliga saker kan jag
ta ett exempel till som visar att vittnesbördet fungerar i de mest bagatellartade saker. Jag var på fortbildningskurs och bodde på kursgården. Precis när jag skulle gå
ett par trappor ner till den väntande lektionen kände jag en maning att ta med mig
ytterligare en kulspetspenna. Jag stannade upp för en sekund och prövade tanken.
Det föreföll mig löjligt att det skulle vara information från Gud. Han hade väl viktigare saker att påminna mig om i så fall. Dessutom var jag säker på att pennan jag
hade i handen var ny och skulle gå att skriva med länge än. Trots att det inte hade
kostat mig något att ta med den andra pennan gjorde jag det inte. Jag hade inte
mer än börjat anteckna föredraget förrän pennan tog slut.
Vi har hört talas om hur Gud leder somliga människor på de mest fantastiska och
övernaturliga sätt. Detta har gjort att vi blivit döva för hur Herrens Ande leder oss i
vår vardag. De övernaturliga tilltalen från Herren har (oavsiktligt) blivit det enda
”godkända” sättet varpå Herren kan leda oss. Den som inte upplever att Gud talar
nu och då, har lurats att tro att han inte kan höra Gud tala. Men genom att inse att
vi har det inre vittnesbördet och lära oss att vara medvetna och vaksamma över
dess signaler, kan vi börja vandra i anden på ett nytt sätt. Vi kan genom att lyda
vittnesbördet vara på rätt plats i rätt tid och alltid göra de rätta sakerna.
Ibland kan man känna att man borde ta kontakt med en viss person. Man vet inte
vad man ska säga eller varför man vill ha kontakt, man kanske bara anar att något
inte står rätt till. När du känner det så, så var inte rädd för att lyda maningen. Det är
troligtvis det positiva inre vittnesbördet. ”Men vad ska jag säga?” kanske du frågar
dig.
Jag har flera gånger tagit kontakt med personer som min ande manat mig att tala
med. Mitt förstånd har sagt mig att jag inte hade något att säga dem, eller att de
inte skulle vilja tala med mig, men jag har insett att jag inget haft att förlora. Till min
förvåning har det varje gång lett till ett fruktbärande samtal. Den jag ringt upp eller
kontaktat har varit mogen att öppna sig själv och anförtro mig sina problem, och
genom Guds nåd har jag fått hjälpa vederbörande. Gå emot din stolthet eller fruktan för att göra bort dig och lita på att Gud öppnar dörrarna!
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När man inte vet vad man ska göra med en positiv maning, bör man be och lyssna i stillhet. Herren kan då ge ytterligare information eller tala om vad man ska
göra.

När din själ vilar från sina aktiviteter har din ande större möjlighet att lyssna in Faderns
röst.
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Att skilja andens och själens röst
Det är nödvändigt att skilja andens röst från själens för att komma rätt. Det är
många som förväxlat dessa två och hamnat i knepiga situationer. Om man tar miste är det dock inget att gräma sig över. Vi är barn i Guds familj, och som barn är
det naturligt att stappla och kanske ta miste. Det är bara att resa sig, lära av misstagen och gå vidare.
När en person lyder själens röst kan man ibland känna igen det bakom följande
yttringar:
Hon presenterar gärna och trosfriskt det tilltal hon menar sig ha fått från Gud. Om
någon skulle komma med invändningar eller obehagliga frågor känner hon sig påtagligt hotad och provocerad. Hon kan besvara en saklig fråga med anklagelser
och säga: ”Det är upproriskhet att ifrågasätta vad Herren sagt. När Gud talar måste
vi lyda.” Hennes attityd visar hur bräcklig hennes övertygelse egentligen är. Den
som har Andens visshet känner sig inte ett dugg hotad. Hon vet att även om inte
en kotte tror på det hon säger, så blir det så i alla fall, eftersom Gud är Gud, och
det är hans sak att se till att det blir som han har sagt.
Själens ”tro” kan också visa sig i att man försöker arbeta fram det ”Gud” sagt i
egen kraft. Det blir väldigt angeläget att bevisa att det är Gud som talat, och eftersom det enda legitima beviset består i att det man sagt sker, försöker man hjälpa
till. Den som har själens ”tro” blir dominerande och påträngande.
Om någon till exempel fått en idé att det ska bli tio frälsta under en viss helg, så
kommer hon att arbeta oförtrutet för att det ska bli så. Hon är på alla som tänkbara
frälsningskandidater och försöker genom viljekraft få dem att vända om. Rastlöshet, tvång och en drivande ande är typiska kännetecken.
Om man har andens vittnesbörd om att tio ska bli frälsta under helgen, blir ens attityd snarare: ”Nu ska det bli intressant att se hur Herren ska lösa detta. Mänskligt
sett finns det inga större chanser, men eftersom Gud har sagt det, så vet jag att det
blir så. Herre, vill du använda mig på något speciellt sätt för att dessa tio ska komma till tro? Här är jag, Herre, till ditt förfogande. Visa mig din vilja.” Om Herren inte
visar något speciellt fortsätter man bara att göra det man ska göra, och anstränger
sig inte utöver det vanliga att förverkliga Guds plan. Trons vila låter en ofta bara se
på när Herren utför undret.
13. Då svarade Mose folket: ”Frukta inte. Stå fasta, så skall ni se vilken frälsning
Herren i dag skall bereda er. Ty aldrig någonsin skall ni mer få se egyptierna så,
som ni ser dem i dag.
14. Herren skall strida för er och ni skall vara stilla därvid.
2 Mos 14:13, 14
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Ty så säger Herren, Herren, Israels Helige: ”Om ni vänder om och är stilla, skall ni
bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.”
Jes 30:15

Den som drivs av prestation har ibland en felaktig tro på bekännelser. Bekännelser grundade på Ordet är bra, men man måste förstå syftet med dem. Bekännelser
kan bygga upp tron, likaväl som studier i Ordet och åhörandet av en smord tjänst
bygger upp tron. Ordet i sig är verksamt, och verkar det som uttalas. Men positiva
bekännelser åstadkommer inte vad som sägs på ett ögonblick. Om hjärtats tro saknas, sker ingenting i den fysiska världen.
Själens tro kan mena, att om jag bara säger tillräckligt mån-ga gånger att tio personer ska bli frälsta under helgen, så blir det så. Man menar sig ju ha tro, fastän
det inte är tro. Eftersom inget verkar ske, blir bekännelserna allt ivrigare, men det
är ba-ra köttet som är aktivt. Anden ger inget gensvar, för anden har inte vittnat om
att detta är sanning.
Om man däremot har Andens vittnesbörd om att tio ska bli frälsta går man inte
omkring och frenetiskt säger: ”Tio ska bli frälsta denna helg, tio ska bli frälsta denna helgen” som om det i sig skulle utlösa skeendet. Tro är inte magiska formler.
Gud handlar inte på att vi säger en mängd saker vi önskar ska hända, inte ens när
det gäller sådant som ligger i linje med hans ord. Gud vill ju att alla människor ska
bli frälsta, 1 Tim 2:4, men den sanningen i sig gör inte att man genom sina bekännelser får Gud att mer eller mindre tvångsfrälsa tio personer.
När själen talar åt motsatta hållet, det vill säga vi får inom oss ett motstånd mot
det som anden sagt åt oss att göra, yttrar det sig oftast som fruktan för vad människor ska tänka. För att kunna lyda sitt inre vittnesbörd måste man vara fri från människofruktan.
Andens visshet medför alltid en ljuvlig vila och frid. Ingenting kan oroa den som
har Andens visshet i sitt hjärta över en sak. Inte ens om han skulle få en änglauppenbarelse eller profetia som motsade det inre vittnesbördet skulle han ändra sig
(om han förstått värdet av det inre vittnesbördet).
Ditt inre vittnesbörd har högre dignitet än syner och profetiska tilltal. Om synen du
ser eller profetian du hör inte ger gensvar i ditt inre, så strunta i dem!
Ibland tror vi att allt övernaturligt måste komma från Gud, men det är inte så. Djävulen är också duktig på övernaturliga manifestationer. Han kan mycket väl sända
en ängel som ser ut som ljusets ängel och låta denne citera några bibelversar för
dig. Om du luras att tro på ängeln bara för att den citerar bibelversar och ser ut
som en ängel från Gud är du illa ute. Ditt inre vittnesbörd väger tyngre än vilken
syn som helst.
I linje med Ordet
Själens vittnesbörd kan också ligga i linje med Ordet, men ändå vara felaktigt. Du
måste ha både Anden och Ordet. Enbart Ordet leder till lagträldom. Paulus sade:
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6 Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.
2 Kor 3:6, FB

Paulus kallade det gamla förbundet för ”dödens
tjänst”, 2 Kor 3:7. Fastän Guds ord var avsedda att
ge liv, blev de till död. Men när Anden kom kunde
samma ord ge evigt liv.
Om du i en sak handlar enbart utifrån mental kunskap i Ordet, kan du få bekymmer. Du kan läsa
uppmaningen Jesus gav till den rike ynglingen och
tänka att det är ett budskap till dig. Jesus gav uppmaningen att sälja allt, inte enbart till den rike ynglingen, utan till alla i ett annat sammanhang.
33 Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs
som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen
tjuv når och där ingen mal förstör.
Luk 12:33, FB

Om du handlar på bokstavens order, men saknar Andens ledning till att göra detta, kommer du förmodligen att få problem. Bokstaven kan döda dig (skilja dig från
livet i Gud), därför att du handlar utan att äga hjärtats tro.
Å andra sidan leder det inre vittnesbördet isolerat från Guds Ord till svärmeri. I historien finns det åtskilliga exempel på kristna som hållit det inre vittnesbördet eller
ljuset för en högre auktoritet än det skrivna Ordet, och de har gått vilse. Ditt inre
vittnesbörd är alltid underordnat det skrivna Ordet och går i linje med det. Det beror
på att det inre vittnesbördet i regel inte fungerar som en självständig röst, utan som
en testfunktion, som är beroende av information utifrån för att ha något att bearbeta. Alltså: det inre vittnesbördet fungerar inte alltid som en kunskapskälla, utan oftare som ett filter som känner av varifrån olika informationer kommer. Det inre vittnesbördets funktion när vi läser Bibeln är att tolka Ordet för oss. Anden vet ju bäst
själv vad han låtit skriva i sitt Ord. När han gör det, tolkar han utifrån principen att
Bibeln är en enhet, fastän skriven av många mänskliga författare, som i summan
av sitt ord beskriver sanningen (Ps 119:160).
Den som inte ständigt lever i och av Guds ord löper risk att ta miste på Guds ledning. Den som är nyfrälst kan uppleva ett starkt inre vittnesbörd angående saker
som en äldre kristen kan pröva utifrån Bibeln. Den nyfrälste är mer beskyddad genom vittnesbördet, eftersom Gud inte förväntar sig att en nykristen ska vara så
hemmastadd i Bibeln. Men efterhand som man växer i Herren kommer också mer
att krävas av en. Man måste ständigt äta för att behålla sin andliga kondition, och
Guds ord är vår föda.
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Guds ord och gemenskap med Herren
Det fanns människor på Jesu tid som kunde Guds ord utantill. De kände till profetiorna och väntade på Guds löfte: Messias. De visste Guds vilja, och gjorde sitt
bästa att leva efter de lagar och bud Gud gett dem. Hela deras liv gick ut på att
göra Guds vilja på bästa sätt. De hade skolor där man lärde ut hur man lever ett liv
som behagar Gud.
Dessa människor borde väl varit de första som kände igen Jesus som Guds son
och lyssnade till hans undervisning? Nej, det var dessa som blev hans största motståndare. Hur kunde det komma sig? De kände ju Guds ord och vilja utan och innan, eller...? De kände hans ord, men de kände inte honom som gett dem Ordet.
De hade en relation till det skrivna Ordet, men saknade gemenskapen med honom
som gett dem Ordet. De läste och tolkade Bibeln lagiskt och förträngde därmed sitt
inre vittnesbörd. Allt blev till bokstäver, lag och krav. I sina ivriga studier där varje
prick noggrant observerades förlorade de kontakten med honom som är kärlek. De
förstod inte Faderns karaktär. Därför misslyckades de med att känna igen Jesus
som var en avbild av Fadern. Hade de känt Fadern, hade de känt igen Jesus med
en gång. Det tragiska är att de som kunde Faders ord utantill aldrig hade lärt känna
Fadern.
Om du inte känner Fadern som din far och har en personlig relation till honom,
kommer det att vara svårt för dig att uppfatta ditt inre vittnesbörd. Om du inte känner Fadern har du troligtvis förutfattade meningar om honom, och dessa styr dig i
ditt handlande.
Du gör vad du vet att man som kristen bör göra, till exempel offrar, bekänner, ber,
går på möten. Det är inget fel på det i sig naturligtvis, men om du gör det för att du
menar att det är vad Gud förväntar sig av dig i stället för att göra det utifrån fri vilja,
är det fel. Ditt offrande, bekännande och bedjande blir till laggärningar i stället för
kärleksgärningar. Om ditt liv och dina handlingar inte är födda i en levande gemenskap med Fadern är de döda gärningar – även om de till det yttre ser likadana ut
som de äkta gärningarna. Lagiska gärningar – gärningar som man gör för att man
ska göra dem och det förväntas av en – är döda gärningar, och de saknar allt värde i Guds ögon. Om man fortsätter att göra dem kommer man att bli alltmer förblindad och till slut blir man en förhärdad hycklare.
Fariséerna, Jesu tids väckelseanhängare, kände inte igen Jesus. De tog inte
emot hans undervisning. De tyckte han var alltför oreligiös. Han verkade ju inte
iaktta de lagar och bud som fariséerna så noggrant hållit för att bevisa sin rätta tro
på Gud. Jesus tvättade inte händerna före måltiden, Jesus arbetade på sabbaten5.
Jesus blev anklagad för att vara frossare och vindrinkare! Det fanns en frihet hos
Jesus som lagiska människor inte kunde bära. Den hotade dem och skrämde dem.
Deras fruktan drev dem till att planera hans död.
Jesus var fri därför att han i allt följde sitt inre vittnesbörd. Genom att han lyssnade inåt när han läste bokstaven i Gamla Testamentet uppfyllde han vad fariséerna
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aldrig lyckades med. Han uppfyllde lagens krav. Det såg inte alltid ut så, men när
verket var färdigt hade han uppfyllt allt till minsta jota.
Anledningen till att Jesus var så fri, var att han kände Gud. Anledningen till att fariséerna var så bundna och ofria, var att de inte kände Gud.
När du lär känna Gud förstår du att han är livsbejakande. Han är full av liv och
livslust. Han gläder sig när du lever, i ordets rätta bemärkelse. Har du fel uppfattning om Gud kommer du att tvinga dig att göra saker för att behaga honom, saker
som är helt felaktiga, eftersom din uppfattning om vad som behagar Gud är fel.
Vårda därför din kärleksrelation med Fadern. Lev i den första kärleken. Ta tid att
lära känna honom som han verkligen är, och du blir fri att våga följa din inre längtan mer och mer. Människors åsikter om dig blir mindre betydelsefulla, eftersom du
vet att du har allt du behöver i Herren.
I ditt dagliga liv
Och om du viker av, vare sig åt höger eller åt vänster, så ska dina
öron höra detta ord ljuda bakom
dig: ”Här är vägen, vandra på den.”
Jes 30:21

Du kan ha drömmar och planer
som är ingivna av den helige Ande,
och du längtar efter att kontakter
och omständigheter ska läggas till
rätta så att drömmarna blir verklighet. En dag får du ett erbjudande som förefaller
vara exakt det du drömt om i flera år. Allting verkar stämma i det naturliga. Om du
svarar ja kommer allt du bett om att gå i uppfyllelse. Till din förvåning kan du känna
att det är helt dött i din ande. Precis när du hör erbjudandet och förväntar dig att
din ande ska slå volter av förtjusning känner du istället död och ointresse.
Du snappar upp din andes signal och tydliga språk, men ditt förstånd fattar ingenting. Om du vill spara dig själv många bekymmer så lyd ditt inre vittnesbörd. Det är
Guds röst och vägledning för dig. Lita på att Gud vet allt. Han vet, att om du tackar
ja, kommer du att hamna vid sidan om hans perfekta vilja och den raka väg som
leder direkt till målet.
Ofta sänder fienden erbjudanden som är snarlika det du bett Gud om. Fienden är
rädd, för han ser att du är nära målet och det Gud berett för dig. Ofta kan man iaktta detta när det gäller val av livspartner. Du kanske har bett och väntat länge och
börjar ana att snart är tiden inne för den rätta/rätte att träda in i ditt liv. Just då sänder fienden sin representant, förvillande lik den Gud just ämnar sända. Var då vaken och lyssna till ditt vittnesbörd. Låt inte känslorna dra iväg med dig. Du kanske
blir häftigt förälskad och tror att det är ett tecken på Guds sanktion. Det är det inte.
De känslorna sitter i själen. Upplever du en stumhet, en död känsla, i din ande, är
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det ett tydligt bevis på att det är fel person. Klipp med en gång av alla band och
vandra vidare i tro. Den rätte är bakom kröken. Det är tro att våga säga nej, fastän
djävulen säger: ”Om du säger nej till denne kommer du att få leva ensam hela ditt
liv. Du kommer att ångra varje dag av ditt liv att du sade nej till detta erbjudande.
Det kommer aldrig tillbaka.” Säg: ”Gå bort i Jesu namn, Satan. Jag har bett Gud
om rätt make/maka och han sviker mig inte, för jag har bett i enlighet med Guds vilja. När jag bett enligt Guds vilja vet jag att han hör mig, och därför vet jag att jag
redan har vad jag bett om (1 Joh 5:14, 15). Guds bästa är på väg till mig.”
I ditt vardagsliv ställs du inför en mängd valsituationer. Alla har det gemensamt
att man måste säga ja eller nej. Vardagslivet ger dig hundratals tillfällen att öva upp
din känslighet för din andes vittnesbörd. Ta de tillfällena!
Vänta inte på röster och speciella tilltal, utan kontrollera i din ande om den säger
ja, nej eller vänta. Det är allt du behöver. Många blir lurade av att de tror att de
måste höra röster eller få hela tankar från Gud. Visst ger Gud hela budskap som
kommer till dina tankar ibland. Det händer då och då att man får långa tilltal eller
profetior från Herren när man är stilla i anden och lyssnar. Men när du har bråttom
– kanske i telefon med någon på andra sidan jordklotet, och måste fatta ett snabbt
beslut – har du inte tid att sätta dig ner, be i tungor och vänta på uttydning. Du
måste säga ja eller nej. Det tar bara en sekund att få svar från din ande. Så enkelt
är det. Det gäller bara att komma på att man ska lyssna inåt. Ber du om en stunds
betänketid för att resonera med ditt förstånd, tar det dels längre tid, och dels kan
du ledas att fatta fel beslut. (Däremot kan man behöva betänketid för att söka Herren i bön om man ska fatta viktiga beslut.)
Du kan ledas av ditt inre vittnesbörd när du ska tala med människor. Det gäller
alltid att vara vis och säga de rätta sakerna. Ibland vet man mer än man kan säga,
och då gäller det att veta exakt hur mycket man ska säga. Om du vandrar i trons
vila är det inga problem att lyssna inåt samtidigt som du talar. Anden kommer genast att hindra dig att säga för mycket.
Problem med att lyssna effektivt på anden kan dock infinna sig när du blir nervös,
spänd eller känner dig hotad. Eftersom du inte är i vila, kör lätt ditt upprörda sinne
över det inre vittnesbördet. Det finns fortfarande där, men det når inte ditt medvetande förrän någon eller några sekunder efter att du sagt det du inte skulle säga.
Den som inte är helt helad från inre sår, till exempel förkastelse, har svårare att på
sekunden uppfatta andens vittnesbörd.6
Den som är hel på insidan är genomsyrad av trygghet. Han vet med absolut säkerhet att Gud bara har goda planer för honom. Han vet, att om han lyssnar till det
inre vittnesbördet, behöver han aldrig vara rädd att missa Guds bästa. Han fruktar
inte för människor. Han vet att de inte kan göra honom något illa.
5 Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: ”Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.”
6 Därför kan vi frimodigt säga: ”Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan
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en människa göra mig?”
Hebr 13:5, 6, FB
4. Men när fruktan kommer över mig, sätter jag min förtröstan till dig.
5. Med Guds hjälp skall jag få prisa hans ord, på Gud förtröstar jag och skall inte
frukta. Vad kan det som är kött göra mig?
12. På Gud förtröstar jag och skall inte frukta. Vad kan människor göra mig?
Ps 56:4, 5, 12
6. Herren bistår mig, jag skall inte frukta – vad kan människor göra mig?
7. Herren bistår mig, han är min hjälpare, och jag skall få se med lust på dem som
hatar mig.
8. Bättre är att ta sin tillflykt till Herren än att förlita sig på människor.
9. Bättre är att ta sin tillflykt till Herren än att förlita sig på furstar.
13. Man stöter mig hårt, för att jag skall falla, men Herren hjälper mig.
14. Herren är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.
Ps 118:6-9, 13, 14

Därför känner han sig inte hotad om någon hotfull och oförskämd person kommer
till honom. Han upplever sig inte heller i underläge när han vet att han gjort fel, för
han vet att han fått förlåtelse i Jesu blod. Han lever frimodigt, och kan med kärlek
möta alla eventuella antagonister. Han vågar erkänna sina svagheter och brister
och be andra om förlåtelse utan att för den skull förlora värdigheten. Han känner
sig inte föraktad och förödmjukad, utan behåller sin värdighet i Kristus. Han är stolt
över att vara Guds son (Gal 3:26) och uppträder utifrån detta faktum. Omgivningen
märker detta och respekterar honom fastän de inte riktigt alltid förstår varifrån han
fått den där myndigheten.
När du berättar om Jesus
Det finns många goda idéer om hur man kan vinna människor. Idéerna som
kläcks är säkert välmenta. De går alla ut på att uppfylla Jesu bud om att låta världen få höra evangeliet. Men om idén inte medför sanktion i din ande, så glöm den,
åtminstone tills vidare. Du kan tycka att det är slöseri med goda idéer. Somliga är
ju faktiskt jättebra, och borde garanterat leda till resultat. Om din ande inte skuttar
av glädje på insidan, så handla inte på dem! Det kommer bara att leda till att du tar
ut dig, eftersom du tvingas slita hårt för att förverkliga dem. När sedan skörden och
det tänkta resultatet uteblir, kommer du att känna dig frustrerad och kanske förlora
lusten för allt vad evangelisation heter.
Som nykristen berättade jag om Jesus för alla jag mötte. Jag sade ungefär samma saker till alla och var mycket nitisk. Av någon outgrundlig anledning såg jag inte
mycket resultat. Det verkade som om jag inte kunde nå deras hjärtan, som om jag
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inte svarade på frågor som var aktuella för dem. Jag hade svårt att förstå detta, eftersom jag själv hade blivit överlycklig om någon hade kommit till mig några år tidigare och sagt exakt de ord jag sade till dem. Jag utgick ifrån att alla var som jag,
hade samma frågor och samma längtan som jag hade, att alla var lika mogna och
förberedda på att ta emot Guds rike som jag var.
Efter en tid märkte jag att jag ibland inte kunde berätta för vissa människor. Det
var bara stopp. Jag försökte ändå, och kände att jag gjorde det i egen mänsklig
kraft. Jag kunde inte förstå varför. Var det kanske inte Guds innerligaste önskan att
alla människor skulle bli frälsta? Var det Gud eller djävulen som stod emot mig?
Jag insåg att det inte var fienden, utan det inre vittnesbördet. Den helige Ande
försökte tala om för mig att jag antingen sade fel saker som de inte var mogna att
lyssna på eller att jag talade med fel människor. Jag är bara ett redskap i Herrens
hand. Jag är kallad att vinna många, men det finns personer som jag saknar utrustning att nå så effektivt som jag önskar. Dessa människor kan nås av andra
Herrens redskap. Min sak är då att tro och be skördens Herre att han sänder rätt
arbetare till dem.
Sakta började jag förstå att jag måste lyssna till människan jag har framför mig
och försöka förstå var hon står. Jag hade i mitt vittnande hela tiden utgått ifrån mig
själv, från den punkt där jag stod.
Hur får man reda på en människas behov? Genom
att dels lyssna på personen och intressera sig för
henne och hennes liv, och dels genom att lyssna på
det inre vittnesbördet. Då får man veta vad som hjälper henne, och vad som går över huvudet på henne.
Det är oerhört viktigt att ställa sig på hennes nivå för
en stund, och inte komma ovanifrån och hålla en
predikan om något som inte alls känns aktuellt för
henne. Gud har verkat olika mycket i olika människor. Somliga är mogna för skörd, andra har just börjat knoppas. Att hota med helvetet och ställa människor inför valet himmel eller helvete innan de blivit sökta är
fel. Det är att göra våld på den människan. Hennes förstånd – om det är sunt – väljer naturligtvis himlen framför helvetet, men det är som att bryta upp en blomma innan den slagit ut av sig själv. Man kan tvinga frälsningen på människor och göra
nåden till ett krav, göra gåvan som ges fritt och för intet till en tvångströja. När man
för snabbt avtvingar människor ett val kan man driva dem att avsäga sig Kristus
därför att de inte förstår och inte är mogna för ett sådant val. Deras ord som sade
”nej” till Jesus blir kvar i andevärlden och i deras egna sinnen. Fienden binder en
människa i hennes ord, och hon binder sig själv. Det blir svårare för henne att
komma till Gud när hon verkligen vill av sitt hjärta. Hon måste bryta igenom en vall,
och det är ett onödigt hinder på vägen in i Guds rike.
Kärlek är alltid rätt. Kärleken säger alltid rätt saker. Kärleken har ord som inte sårar och stinger och hotar. Kärleken älskar där det inte finns något som är värt att
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älska. Kärleken är ett ständigt utflöde från Guds hjärta, och det kan flöda genom
dig ut i denna värld om du låter det flöda. Kärleken kan aldrig misslyckas. Kärleken
segrar alltid till slut. Älskar du människan framför dig vinner du henne. Kanske inte
genast på det sättet att hon ber syndarens bön, men du vinner hennes hjärta, och
när Herren nästa gång knackar på hennes hjärtedörr är hon mer mottaglig än idag.
Herren ger inte upp, han är långmodig och stor i mildhet. Han vill inte att någon ska
gå förlorad.
Pressa inte människor in i ett avgörande som de inte är mogna att ta. De blir efteråt mer attackerade av fienden, och risken att de faller av är större. Alla bra hus
har bra och noggrant lagda grunder. Hur kan du bygga ett hus i en människas liv
utan att lägga grunden? Ha tålamod och var vis! Lita på ditt inre vittnesbörd och
våga lämna människor i Guds hand. Låt dig aldrig drivas av plikt och tvång. Låt dig
inte drivas av behov att prestera och visa upp vad du gjort eller att du vunnit så och
så många för Herren. Människorna är viktigare än att du får en fjäder i hatten.
När det är grönt i din ande vet du att tiden är inne. Då vet du också att du kan förvänta dig ett positivt svar.
Nu måste du förstå, att det visst kan vara rätt att måla upp helvetet för människor.
I väckelsehistorien kan vi läsa hur Gud har sänt predikanter med allvarliga budskap, som fått skaror att i syndanöd vända om till Herren. Det viktiga är att det är
initierat av den helige Ande, som vet när skörden är mogen. Om Anden manar dig
att varna människor för helvetet ska du också med frimodighet göra det. Helvetet
är en verklighet.
I själavård
I en själavårdssituation öppnar en annan människa sitt hjärta och hela sitt liv för
dig. Hon anförtror sig åt dig och överlämnar stora delar av sitt liv i dina händer. Ta
väl vara på förtroendet. En människas blottade själsliv är något mycket känsligt.
Det är helig mark. När en människa öppnar sig kan man, om man är oförsiktig,
klampa in med stövlarna på och åstadkomma mycket skadegörelse. Den risken är
inte alls så stor så länge hon inte öppnat sig. I vardagen har vi ett visst skydd mot
andliga och själsliga övergrepp, en viss självbevarelsedrift. Men när hon nu öppnar
sig helt för dig är hon sårbar. Hon har lagt undan skalet som skyddar henne. Hon
har lagt ner vapnen. Hon är i din hand.
Om du inte lärt dig att lyssna till ditt inre vittnesbörd
borde du aldrig inlåta dig på själavård. Det är då bättre att säga att du inte känner dig mogen eller kompetent för det, för du respekterar personen framför dig
så högt, och så hänvisar du till någon du vet är använd av Gud på detta område.
Lägg ner ditt eget sinne vid korset. Lägg ner dina
egna erfarenheter. Två människor är aldrig lika, även om situationer och omstän-
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digheter de gått igenom verkar likadana. Olika människor reagerar olika på samma
saker, eftersom de har själsliga sår på olika områden.
Lyssna först. Lyssna länge, hellre för länge än för lite. Lyssna inte bara på konfidenten, utan lyssna lika mycket på din ande. När din ande reagerar över något kan
du gå vidare på den tråden. Ställ de frågor du känner frid över. När ni kommer fram
till något som konfidenten upplever som smärtsamt, så var mycket varlig.
Ibland behöver det inte ta många minuter förrän man har hela problemkomplexet
rätt klart för sig. Man vet roten till problemen och man vet också lösningen. Men
det är inte säkert att konfidenten är mogen att ta emot allt det om du abrupt presenterar det för henne. Sanningen kan rentav skada henne, om hon inte förstår
vad du säger. Detta är ett dilemma man ofta kan hamna i. Man vet svaret, men kan
ändå inte pressa det på konfidenten. På något sätt måste man ge den helige Ande
tid att ge svaret från insidan. Om du inte upplever grönt ljus på din insida för att
delge vad du fått av Herren, får du gå framåt med mussteg, så långt som du upplever att konfidenten kan sträcka sig denna gång. Det kan vara tålamodsprövande,
och man får inte bli irriterad över att en person inte lyckas greppa sanningen som
skulle kunna göra henne fri på en gång. All uppenbarelsekunskap måste mogna
från insidan. Vi ska förmana i kärlek, men kärleken måste flöda genom vishet.
Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra
med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era
hjärtan.
Kol 3:16, FB

Det är ju kärleken som vill att en människa ska bli frälst, eller att hon ska bli löst
från sina problem. Men kärleken får inte göra våld på människan. Kärleken måste
gå fram i vishet och bara ge så mycket sanning som människan kan ta emot för
stunden.
Om man ger hela sanningen, som man vet frälser en människa, men inte ger den
i vishet, kan den döda. Det är fortfarande Guds sanning och samma sanning som
gjort många människor fria från evig död, men om den inte är anpassad och skräddarsydd för just den person man har framför sig kan den skada och döda. Bokstaven dödar, men anden gör levande.
Man har bara behov av det man kan tillgodogöra sig i det mognadsskede man
just står i. Att äta mer mat än man kan förbränna skadar. För mycket andlig mat eller mat som är fel avvägd kan också skada. Små barn måste ha passerad mat, dvs
mat som omvandlats till bröstmjölk. Mjölken består ungefär av samma beståndsdelar som maten modern tar in, men den är transformerad till en form och omfattning
som barnet tål. Det hade blivit sjukt av att äta maten ”otuggad” eller obehandlad
av moderns kropp.
Lyssna till ditt inre vittnesbörd, och du kommer att i omgångar kunna leda din
konfident ut i Guds frihet.
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När jag säger att det bara tar en sekund att känna av det inre vittnesbördet talar
jag om vardagliga situationer som uppkommer då man inte kan ta tid till bön och
fasta. Naturligtvis finns det vägskäl i livet då du kan behöva avskilja längre tid i
bön, kanske flera dagar eller veckor, för att få den information du behöver. Men
principen är ändå densamma. Det är vad du upplever frid över som är det rätta.
Känner du tveksamhet inför någon del i ett påtänkt projekt så vänta tills du får en
plan som du i alla etapper känner frid inför.
Det är lätt att falla i en fälla genom att känna frid över inledningen i ett arbete och
tro att den friden omfattar hela arbetet ända till slut. Men i en arbetsuppgift eller ett
projekt finns flera moment. Dessa i sin tur kan utlösa ytterligare handlingar och få
konsekvenser som du kanske inte är beredd på. Be därför över varje etapp. Låt
Anden leda dig in i framtiden så att du tänker efter och beräknar kostnaden för
samtliga delar av arbetet. Känner du då att något område vittnar med ofrid eller
tveksamhet i din ande, så ta varning av det. Säg inte, som man så lätt gör: ”Det
ordnar sig nog. Den dagen, den sorgen. Säkert kommer det en bra lösning tills
dess.”
Det är inte alls säkert! Om din ande vittnar med ofrid betyder det att du kommer
att ha svårt att få någon lösning när den dagen är inne. Tror du inte att Gud har
framtiden i sin hand och vet vad som finns tillgängligt då? Din ande hör Guds röst
som vittnar. Säger Gud att han är tveksam angående en viss etapp av dina planer,
så be om en bättre plan.
Vid val av livskamrat7
Under mina studieår blev jag intresse rad av en ung man som delade min iver att
tjäna Herren. Tillsammans med andra ungdomar var vi ute och vittnade, spelade
och sjöng. Innan något kunde tyda på att intresset var besvarat frågade jag Herren
om denne pojke var den livskamrat han utvalt åt mig. Jag fick inget tilltal, inga tankar och inga ord till mig, bara ett klart nej i min ande. Det var helt tydligt, men eftersom jag på den tiden förväntade mig att Herren skulle tala till mig genom ingivandet av tankar och budskap brydde jag mig inte om att ta ”nejet” på allvar. Först senare kom jag ihåg hur klart Gud redan hade talat till mig.
En vecka senare kom ämnet oväntat upp. För första gången var vi ensamma tillsammans, och den unge mannen förde på tal hur roligt vi hade och hur lika åsikter
vi hade. (De andra i vår omgivning delade inte alltid vår gemensamma övertygelse.) Jag kunde inte annat än hålla med honom. När han frågade om jag också
trodde att Gud menat att vi skulle höra samman svarade jag ja. Just då var det
ingenting inom mig som sade nej eller varnade. Vi avslutade kvällen med bön och
skildes med överenskommelsen att vi från och med nu hade sällskap. Jag lämnade
honom och förväntade mig att mina känslor skulle ge någon form av utslag, men
jag kände mig fullständigt tom. Guds närvaro, som jag var van att alltid leva i, var
borta eller avlägsen. Jag undrade varför jag kände mig så annorlunda, men tanken
att jag handlat fel slog mig inte. Jag ”trodde” säkert att jag handlat rätt. Det negatiDitt inre vittnesbörd av Madeleine Wallgren. Webbversion. Sid 38
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va vittnesbördet jag upplevt en vecka tidigare hade jag på något sätt inte registrerat. Jag trodde vad jag ville tro: att denne unge man var Guds gåva till mig. Vi hade
ju så mycket gemensamt, och det viktigaste av allt var att han var brinnande för
Herren. Hur skulle det kunna vara fel?
Ytterligare en vecka senare satt vi tillsammans med hans föräldrar och bad. De
välsignade vårt beslut och tackade Gud för mig. Någon fick en syn om vårt bröllop,
och alla närvarande upplevde en stark bekräftelse över vår tänkta förening, det vill
säga alla utom jag. I stället för att som vanligt i det hemmet känna hur Gud kom
ner och tronade på våra lovsånger och böner, upplevde jag hur det blev ett stort
hål, ett tomrum där hans närvaro brukade vara. Det kändes som om någon huggit
ut ett vakum. Jag kunde inte be, för Gud var inte där. Varför var han inte där? Jag
förstod ingenting. Jag bara märkte att min ande inte sanktionerade något av det
som sades, varken böner eller profetior eller syner. Alltsammans var fel.
Jag var mycket kär i pojken. Mer förälskad än jag någonsin hade varit i hela mitt
liv. Fienden frestade mig att välja honom framför Herren. En hel natt kämpade jag
för att kunna säga: ”Herre, ske din vilja och inte min.”
Jag kunde inte. Till slut bad jag: ”Herre, gör mig villig att kunna be: ske din vilja
och inte min.” Jag kämpade ytterligare en vecka med frågan. Dag och natt malde
tankarna. Hur skulle jag veta om det var Guds vilja? Jag tänkte ut en mängd psykologiska förklaringar till att jag kände det som jag gjorde. Jag fick gott stöd för
mina psykologiska teorier genom att jag läste pastoralpsykologi då. Denna vecka
var den tuffaste vecka jag hade upplevt fram tills dess i hela mitt liv. Min ande talade sitt tydliga språk, men min själ talade också tydligt och klart. Mitt förstånd
(mina psykologiska kunskaper) och mina känslor (hetare än någonsin) talade ett
språk som inte kunde missförstås. Frågan var bara vad som var Gud. Jo, jag förstod. Det där inre som inte kunde logiskt förklara vad som var fel, utan bara sade
att det var fel – det var Guds vilja.
Under mycket vånda talade jag om för min vän vad jag kommit fram till. Han vägrade tro det. Det måste vara djävulen som lurade mig, sade han. Hade vi inte fått
profetiska tilltal från Herren? Fanns det inte alla förutsättningar för att vi skulle bli
lyckliga tillsammans? Jag hade inte en enda logisk förklaring att komma med. Jag
bara visste att Gud sagt nej, och att det gjorde fruktansvärt ont att behöva bryta.
Jag stod helt ensam om min övertygelse. Alla troende som kände till vårt förhållande trodde att jag tog miste och var bedragen av fienden.
Flera år senare förstod jag att Gud hade talat i min ande. Jag hade inte missförstått det inre vittnesbördet.
Det är ett par saker jag vill lära dig genom denna berättelse.
Ett: Lär dig att lita på det inre vittnesbördet första gången du känner det. Om jag
bara hade förstått att det nej jag kände i min ande faktiskt var Guds svar på min
fråga, hade jag blivit besparad den stora smärta jag orsakade min vän, hans familj
och mig själv.
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Två: Om du är i en situation där du inte upplever Guds närvaro som du brukar, så
har du förmodligen missat Guds vilja. Gå inte vidare förrän du tänkt efter precis var
du förlorade närvaron. I mitt fall förlorade jag den samtidigt som jag sade ja till min
vän. Om jag hade varit vaken hade jag snabbt kunnat korrigera misstaget. Nu funderade jag inte nämnvärt på orsaken, utan gick vidare.
Tre: Om du är villrådig angående vad som är Guds vilja, som jag var när jag brottades med tankarna på vad som var rätt och fel, gå då tillbaka till vad Gud sagt innan du kom in i tvivlen. I mitt fall hade Gud faktiskt redan gett mig svaret, men jag
tänkte inte på det när jag var inne i kampen. Istället drunknade jag i det tankevirrvarr som fanns inom mig just då. Det inre vittnesbördet slutade inte att signalera,
men om jag hade lagt på minnet vad jag upplevt innan jag gjorde överenskommelsen hade jag blivit besparad kampen.
När det gäller val av livskamrat, val av yrke, och andra
större beslut, så ge inga bindande löften om du inte har en
vilande frid inom dig. Var vaken över att ditt sinne har lätt för
att engagera sig, och att dina känslor kan springa iväg med
dig. Ordet säger inte att vi ska ledas av känslor utan av
Guds Ande, Rom 8:14.
Ett kännetecken på att man leds av sina känslor i ett förhållande är att allt känns så bra och härligt så länge man är tillsammans, men i ensamheten med Gud känns det tomt och
fattigt. Personen man är tillsammans med har på något sätt
tagit Guds plats, fastän det inte alls var avsikten.
När man leds av anden föds allting inifrån, och det som sker i den synliga världen
är bara en fortsättning på det som skett på insidan. Det finns då inget motsatsförhållande mellan min gudsrelation och relationen till andra.
Jag har märkt att när man äger Guds visshet i djupet av sitt hjärta över en sak,
har man inget behov att söka bekräftelser. Man behöver aldrig fundera över om
man tagit fel. Det finns inget tvivel som gnager i grunden. Där är frid och stilla övertygelse som inte behöver uttryckas i så stora ord. Däremot kan man på ytan uppleva attacker, tvivel och frestelser. Dessa kan skaka och skada en om man tillåter
tankarna att bo i sinnet, men om man visar bort dem i Jesu namn inser man att det
bara var krusningar på vattenytan. Anfäktelserna kunde aldrig nå ner på djupet. De
kunde inte stjäla andens visshet.
När Gud visade mig att Peter var min blivande man var jag helt nollställd. I tro tog
jag efter viss betänketid emot erbjudandet av Herren. Sedan jag tackat ja längtade
jag efter att något skulle hända i den synliga världen som bekräftade att det skulle
bli vi två. Men det gick flera månader från det att jag fått denna visshet tills Peter
”överraskande” friade till mig. (Vi hade inte sällskap eller en sådan relation som
kunde antyda att vi snart skulle förlova oss.)
Dessa månader var en regelrätt vandring i trons visshet och vila – och en vand-
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ring i otålighet över att inget verkade utvecklas i rätt riktning. Det var då jag för första gången märkte skillnaden mellan vila och anspänning i förhållande till ett löfte.
Tidigare – när jag förväxlade Guds tilltal med själiska budskap – fick jag kämpa
hårt för att hålla ”tron” levande. Ständigt sökte jag extra bekräftelser och nya tilltal
från Gud för att förvissa mig om att jag var på den rätta vägen. Jag saknade den
inre friden, men hade tidvis stor säkerhet i själslivet. Jag använde stora ord när jag
berättade om sådant ”Herren” visat och sagt. Det fanns inga tvivel i själen, men väl
i anden.
När jag väntade på Peter utifrån ett äkta tilltal från Gud upplevde jag motsatsen:
vila och tro i anden och tvivel i själen. Djävulen kan attackera vårt själsliv, men han
kan inte komma åt vår ande. Därför är det så oerhört viktigt att vi kan skilja dessa
två beståndsdelar åt.
Inget alternativ känns rätt
Det finns tillfällen då man ställs inför två alternativ där inget känns rätt. Då finns
det förmodligen ett tredje alternativ som man inte tänkt på. Anledningen till att man
inte tänker på det, är att man inte känner till att det existerar.
Våga vänta tills det dyker upp. Var bedjande. Rusa inte iväg och gör det som sinnet finner bäst när du saknar det inre vittnesbördet.
Att vara ledd av Gud innebär ofta att man inte får veta hela hans plan. Många
gånger ser man knappast mer än en dag i taget framför sig. Man har vittnesbördet
om vad ens liv i sin helhet går ut på, men saknar ofta detaljplanen som gäller för
det närmaste året eller åren. Men det betyder ingenting. Vårt köttsliga sinne vill
väldigt gärna veta exakt vad som väntar, så att vi kan förbereda oss på rätt sätt.
Men det är just själslig och köttslig säkerhet Gud vill lära oss av med. Han vill att vi
ska förtrösta på honom, Ords 3:5. Därför leder han oss genom andens vittnesbörd i
varje vägkorsning, och när vi är framme kan vi konstatera att vi hamnade på exakt
rätt plats i exakt rätt tid, om vi litade på honom.
När du lyssnar till andens vittnesbörd kan du känna sanktion över en sak och
handla på det. Men se upp så att du inte lägger till mer än vad Herren faktiskt visade dig. Detta är något att tänka på för den som brukar profetera. Säg bara vad
Guds Ande sade, och sluta sedan. Fortsätt inte att tolka in dina egna tankar och
slutsatser. Då blir profetian blandad, och kan förvirra alla som inte lärt sig att pröva
profetior med sitt inre vittnesbörd.
När Gud visar oss att vi ska gå in i ett visst sammanhang, tänker vi kanske: ”Gud
vill att jag ska gå dit. Det innebär förstås att jag ska göra si och så som man gör
där.” Men om Gud sade att du skulle gå dit, punkt, så sade han inte det där andra
som alla andra brukar göra där. Han sade bara: ”Gå dit!” När du kommer dit kommer han att tala om vad du ska göra. Lägg inte till något till hans ord.
Allt Guds tal är luttrat, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom.Lägg
inte något till hans ord, för att han inte må ertappa dig med lögn.
Ords 30:5, 6
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Ni skall inte lägga något till det som jag befaller er, och ni skall inte ta något därifrån. Ni skall hålla Herrens er Guds, bud, som jag ger er.
5 Mos 4:2

Om Gud till exempel leder dig att gå till stadens bingolokal, så ska du göra det.
Men det betyder inte automatiskt att han vill att du ska spela bingo där, bara för att
det är vad man vanligtvis gör i bingolokalen. Gå dit och invänta sedan ytterligare
order. Om han inte säger något, så stå still och se vad som händer. Kanske Gud
har en olycklig människa där som behöver Jesus just då. Begär inte att ditt förstånd ska förstå allt, utan lär dig att vandra i tro.
Om du ber för en okänd person och då förnimmer att en olycka är orsaken till
hennes nuvarande problem, så säg inte: ”Herren visar mig att du varit med om en
olycka och att det är roten till ditt problem.” Gud gav dig informationen om olyckan,
men han sade inget om att personen du ber för personligen varit med om den.
Kanske olyckan hände med hennes make eller barn. Fråga istället: ”Har du varit
med om en olycka?” Då kanske hon berättar att hennes bästa väninna omkommit i
en olycka och att hon sedan dess varit bitter på Gud. Om du säger mer än Gud visat dig, och det dessutom är felaktigt, kan det leda till att personen du ber för låser
sig.
Förväxla inte yttre motstånd med inre
När vi vandrar i lydnad för Herren kommer vi att
möta motstånd. Så länge vi lever på jorden måste vi
inta områden och sedan stå emot på den onda dagen. Djävulen accepterar inte stillatigande att vi erövrar det som han menar är hans, och han kommer
att stå emot oss. Han kan sända människor som
förtalar oss eller strider mot Guds vilja, han kan försöka lägga betryck eller sjukdom på oss, inge fruktan osv. Men allt det fienden sänder kommer utifrån.
Du upplever aldrig det som ett motstånd i ditt inre.
Man kan förväxla det inre och yttre motståndet om man inte är medveten om
skillnaden. Man kan stå i ett arbete för Herren och uppleva motstånd. Eftersom
djävulen motarbetar allt Guds verk är det ingen som tänker annat än att det är djävulen som står emot. Följaktligen går man in ännu aggressivare i bön för att bryta
hans makt. Bönen medför dock ingen lättnad, och därför fortsätter man att storma
ännu ivrigare – tills man är utmattad. Motståndet man registrerat vill inte ge vika.
Det blir ingen seger och förlossning i ens ande. Vad beror det på? Det kan bero på
att man förväxlat det inre och yttre motståndet. Man nöjde sig med att registrera att
det fanns ett motstånd och tog för givet att det var från fienden, eftersom man ju
arbetar för Herren. Men om man hade tagit sig tid att ta reda på var motståndet
fanns, kanske man funnit att det fanns på insidan, dvs det var det inre vittnesbördet
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som sade nej.
Det finns mycket som är gott och som behöver göras i Guds rike, men det är inte
säkert att det är rätt tid för att göra det, eller att du är rätt person för uppgiften. Det
finns en orsak till motståndet i din ande, och du behöver inte känna till den. Det
enda du behöver göra är att lyssna och följa vittnesbördet. Då kan du bespara dig
alla onödiga timmar i fåfäng bön med den påföljande utmattningen och förvirringen.
Det kan också hända att du möter motstånd hos församlingsmedlemmar eller
medarbetare. De verkar inte riktigt vara med i visionen, och du drar slutsatsen att
det är fienden som förleder dem och försöker få dem på avvägar. Du går kanske i
förbön för dem, med målet att bryta motståndet du känner och få dem att bli till ett
med visionen.
Din diagnos kan naturligtvis vara riktig, men det kan också förhålla sig så att dina
syskon eller medarbetare hade något annat i sina hjärtan, något som Gud lagt ner
där. Det var inte samma vision som Gud lagt ner i ditt hjärta, och därför kände du
inte igen den. Din förutsättning var felaktig. Du tog för givet att de skulle ha samma
vision som du, och bad utifrån det. Din bön och din attityd gentemot dem kan bidra
till att de känner sig osäkra på sin kallelse och sitt inre vittnesbörd. De förnimmer
att du tar för givet att de ska vara helhjärtade och överlåtna åt din vision, när deras
inre vittnesbörd säger nej.
Du måste våga ge dem fria och lita på att Gud leder dem rätt, och sluta befara att
de håller på att falla av eller gå vilse. Du skadar Guds rike genom att hålla dem
kvar när Gud kallat dem vidare. Men som alltid gäller det först och främst att man
ställer rätt diagnos. Om de nu verkligen var på väg att lämna Herren och du tänkte:
”De har en annan kallelse som de ska förverkliga någon annanstans” och därför
inte tog tag i dem, var det försummelse från din sida, om du står som pastor eller
ledare för dem.
Lita inte på andras vittnesbörd
Ibland, när jag fått kallelser, har jag enbart känt motvilja och motstånd inom mig
inför att åka. Innan jag förstod det inre vittnesbördet kunde jag inte begripa vad
som var fel med mig. Hur kunde jag känna mig så motvillig att göra det Herren kallat mig till? Står det inte i Bibeln att vi ska förkunna ordet i tid och otid (2 Tim 4:2)?
Vad finns det för tider över?
Vid ett tillfälle när jag kände detta motstånd uttryckte jag min tveksamhet. Jag
hade ingen logisk förklaring till att jag inte ville komma. Jag var ledig den tänkta tiden, och det var svårt att säga nej.
Personen i andra ändan av telefonen berättade hur gruppen sökt Guds ansikte
och att de klart upplevt att jag skulle komma. Själv hävdade hon eftertryckligt att
Gud visat henne att jag skul-le komma, och hon hade också fått ämnet – ett ämne
som jag gärna undervisar i och som jag vet att det finns behov av. Jag bad om
betänketid. Många gånger är det bra att begära betänketid, så att man inte ger förDitt inre vittnesbörd av Madeleine Wallgren. Webbversion. Sid 43
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hastade löften. Men i det här fallet var betänketiden onödig. Jag hade vittnesbördet
inom mig och jag visste att det var fel. Jag frågade Gud om orsaken, men himlen
var stängd. Jag tänkte för mig själv att det måste bero på andra orsaker att jag inte
ville komma – att jag kanske inte kände mig i form, att det var köttet som var motvilligt. Sitt kött ska man kuva, och Ordet sade att jag skulle förkunna Guds ord varhelst det fanns människor som ville lyssna. Jag sade ja, fastän jag inte ville.
Det blev misslyckat. Det var som att tala till en vägg. Ingen tog emot, och smörjelsen låstes upp. Jag hade kunnat försöka vad som helst och det skulle inte ha gett
något gensvar. (Nu ”försökte” jag inte med något, för jag förstod att jag hade handlat fel.) De personer som förväntades komma och som hade behov av ämnet jag
var ombedd att tala om var inte där. De som kom hade behov av något helt annat,
men det som de behövde stod inte i min makt att ge dem. Gud har så många redskap, och det är viktigt att ledningen kallar rätt gåvor vid rätt tillfälle.
När man känner motstånd i sin ande ska man inte tacka ja till kallelser, inte ens
när det känns som om det är ens absoluta plikt att komma. Man kanske känner sig
burdus, oartig, kärlekslös osv, men det är köttets protester och förståndets invändningar. ”De kommer att tro att jag inte älskar dem längre, att jag struntar i hur det
går för dem. De kommer att bli så sårade och aldrig mer vilja ha med mig att göra.
Om jag säger nej, förstör jag den goda relationen.” Det kan vimla av tankar i ditt
sinne. Lyd din ande! Gud vet vad han gör. Du behöver aldrig frukta för att förlora
något.
Om du ändå gör som du blivit ombedd, mot ditt inre vittnesbörd, kommer du att se
att din olydnad bringar oordning och förvirring. Ditt besök förmår inte bygga upp.
Du river ner och orsakar förvirring. Ingenting i ditt förstånd kunde ha förutsagt det,
men Guds Ande visste. Du kanske tänker att det är omöjligt att något negativt skulle kunna inträffa, och vara övertygad om att det är riskfritt. Du har ju varit där så
många gånger.... Men om Gud säger nej, så lita på honom.
När jag får andra kallelser – också till platser och av personer jag aldrig ens hört
talas om – kan jag uppleva ett positivt vittnesbörd, dvs jag känner inget strävt motstånd och ingen tveksamhet. (Detta hindrar inte att jag ber om betänketid likväl.
Det kan finnas fler saker Herren vill uppenbara innan jag ger definitivt besked.)
Det positiva vittnesbördet har man när man inte känner motstånd och tveksamhet. Det positiva vittnesbördet upplever man när man känner att det är öppet. Det
kanske inte innebär att det är öppet i andevärlden och att alla demoner sover middag, men man upplever att det finns en väg som leder fram. Det är inte alltid man
upplever det så som när man lyssnar på en god förkunnelse och mer påtagligt kan
känna hur anden hoppar av fröjd på insidan. Det är snarare så att det positiva vittnesbördet är frånvaron av strävhet, tveksamhet och direkt motstånd. Allt känns
som det ska, och man känner att det bara är att gå på.
Du behöver alltså inte sitta och vänta på att det positiva vittnesbördet ska infinna
sig, och först då röra på dig. Det positiva vittnesbördet är grundinställ-ningen. Det
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har du alltid inom dig. Det byts endast ut då du står i begrepp att göra något som är
fel. När du då hejdar dig finns det positiva vittnesbördet där igen.
Man behöver inte stanna upp och inför varje ny sak invänta det positiva vittnesbördet. Har Gud gett dig en målsättning för ditt liv, så dröj inte, utan gå på i den
riktning han visat dig, även om du inte vet detaljerna. Så länge allt känns rätt och
du har friden inom dig är du på rätt väg. Gör bara vad tillfället ger för handen. Det
var vad Samuel sade till Saul när han smorde honom till kung.
När du nu ser att dessa tecken inträffar, då må du göra vad tillfället ger vid handen,
ty Gud är med dig.
1 Sam 10:7

Om du så gott som kontinuerligt saknar ett positivt vittnesbörd i din ande beror
det förmodligen på att du någon gång i det förflutna kört över vittnesbördet och valt
fel väg.
Avsaknad av ett positivt vittnesbörd som grund i ditt liv tyder på att du är på fel
plats, gör fel saker, ständigt umgås med fel människor, har fel arbete eller något
annat som går att ändra på utan att göra emot Guds ord.
Om du är i denna situation säger du förmodligen att du inte mår bra på insidan.
Du säger att du upplever ångest eller ofrid fastän du inte medvetet syndat. Känslan
av otillfredsställelse finns också. Du kan be mycket, läsa Bibeln, tvinga dig att göra
”rätt” saker, men den diffusa känslan av att något inte står rätt till finns lika envist
kvar. Jag talar inte nu om ett tillfälligt uteblivet positivt vittnesbörd, utan om ett tillstånd som varar i månader eller år.
Om du upplever detta, så ta den helige Ande i handen och be honom visa dig när
du senast kände att du var på rätt plats och gjorde rätt saker och ägde en frid på
insidan som bekräftade att allt var som det skulle. Vad hände, som gjorde att du
förlorade friden? Bytte du arbete? Flyttade du från din församling? Gick du in i
samarbete med fel person? Gav du förhastade löften som bundit dig? Kom du in
under ett religiöst träldomsok? Eller har du släppt taget om det som Herren kallade
dig till? Be Herren visa dig var och när du förlorade det positiva vittnesbördet. Be
om förlåtelse, om du förstår att du faktiskt körde över ditt inre vittnesbörd, fastän du
trodde det var köttet som protesterade.
Ta dig sedan om möjligt ut ur den situation som du förstår orsakar ditt nuvarande
tillstånd. Om du gått in i avtal som man inte får bryta hur som helst, måste du följa
dem. Men be Gud om favör med de människor det gäller, och du kan bli fri fortare
än du anar. Låt dig inte bindas av felaktig lojalitetskänsla. Ditt sinne kanske säger
att du kommer att såra den och den. De kan ju knappast klara sig utan dig. Deras
attityd säger att du är en hemsk varelse som sviker dem och lämnar dem i sticket.
”Och du ska kalla dig kristen och komma och tala om kärlek och lojalitet!” kanske
deras min (eller mun) säger. Kom då ihåg vem som är din Herre. Din lojalitet gäller
enbart Gud, och han är mäktig att möta dessa människor. Om du bara lyder, tar
han hand om människorna som du måste lämna för att följa honom.
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Om du arbetar i en firma som du vet bedriver någon del av arbetet olagligt, och
du därför förlorat din frid, så sluta där, om de inte vill lyssna på dig och vända om
från sin orättfärdighet. Eller anmäl dem till polisen. ”Men det är ett bra jobb och jag
får en hygglig lön. Jag har inget annat. Vart skulle jag ta vägen? Hur ska jag klara
mig utan lön?” kanske du invänder. Om Herren visat dig att du gör fel, tror du då att
han är sådan att han lämnar dig utan försörjning? Anledningen till att ännu inget
bra alternativ dykt upp beror på att du inte fattat ett beslut att skära av banden med
all ogudaktighet. Samma sekund Gud ser att du är villig att betala priset för att få
din inkomst på ett alltigenom hederligt sätt, kommer han att öppna dörrar för dig så
att du får allt du behöver.
Många gånger är man tvungen att skära banden till ett sammanhang för att få
klart för sig om det var där skon klämde. Kanske du är med i en församling, och
saknar Andens vittnesbörd om att det är din församling. Det behöver inte innebära
att det är något fel på församlingen eller dess pastor. Avsaknad av ett positivt inre
vittnesbörd behöver bara betyda att just den församlingen inte är din församling
och att pastorn inte är just din herde. (Avsaknaden av friden kan naturligtvis innebära att något annat också är fel i församlingen.) Det känns svårt att bara gå ur, eftersom du har dina vänner där och inte vill såra din pastor. Och vart skulle du sedan ta vägen?
Förståndet resonerar så. Men anden i ditt inre vet vägen. Man är många gånger
tvungen att först gå ut, utan att veta mer. Sedan kommer Guds Ande att leda vidare. När Gud kallade Abraham ut, sade han ingenting om vad Abraham skulle gå in
i.
I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i
arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma.
Hebr 11:8

Ett tecken på att man gör fel saker eller befinner sig på fel plats är att man ständigt måste tvinga sig själv till att utföra sin uppgift. Man saknar glädje och tillförsikt
över det man gör, och söker efter orsaken. Den inåtvända personligheten börjar
söka fel hos sig själv, medan andra försöker finna fel på omgivningen, till exempel
på arbetsgivaren, pastorn, församlingen, gemenskapen. Söker man efter fel är det
troligt att man finner dem – antingen man söker hos sig själv eller hos andra. Men
den verkliga orsaken är inte de fel man kan tänkas hitta, utan att man missat Guds
ledning någonstans. Visst skulle livet varit lättare att leva om man själv inte hade
så många brister, eller om pastorn och syskonen vore mer helgade och chefen på
bättre humör, men som kristna lever vi över omständigheterna. Det är inte vår sak
att förbättra människor i vår omgivning. Det är den helige Andes uppgift. Börjar
man leva under omständigheterna och hoppas att allt ska bli bra om de bara förändras, är man snart under isen. Om man bara har en bra relation till Herren och
är på rätt plats i rätt tid, kan man bemöta svåra omständigheter med ett glatt hjärta
och en segerattityd som inte är ansträngd. Världens barn kämpar och tror att änd-
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rade omständigheter kan förändra vårt sinnestillstånd, men Guds barn vet bättre.
Dåliga omständigheter kommer att ändra sig efterhand som vi vandrar i tro med
Herren. Vi är aldrig kallade att ledas av dem eller vara beroende av dem för att må
bra och ha Guds glädje och frid.
En kristen kan och har rätt att i varje omständighet – hur illa det än ser ut – vara
en segervinnare. En kristen kan uppleva full glädje i alla livets situationer. Hon kan
känna full tillfredsställelse över sin arbetsuppgift, även om den är enkel, ifall inte
Gud sagt att hon ska sluta. Hon tjänar Herren av hela sitt hjärta i den genom det
arbete hon gör för andra. För henne är arbetets mening att tjäna andra, och detta
ger henne glädje.
Vem fruktar du?
En del kristna kompromissar hela tiden med samvetet, därför att de inte kan finna
någon väg som känns helt trygg att gå på. Om de skulle följa Guds vilja i allt skulle
de råka i knipa, kanske mista arbetet eller sin make/maka, som inte skulle acceptera att de sade sanningen i alla situationer, eller betalade skulder som de kanske
skaffat sig gemensamt. De fruktar Gud, och har därför dåligt samvete, men de fruktar också vad människor kan göra dem, och vågar därför inte följa sitt samvete.
Kompromisserna kan gälla vad som helst, men ofta har det med pengar, trygghet
eller sex att göra. Dessa får aldrig smaka, eller har bara under en kort tid smakat
andens gemenskap med Gud.
Att leva ett sådant liv är att leva oheligt. Det är att inte leva värdigt den kallelse
Gud gett oss. Frukten av ett sådant liv är för det första ständiga problem på det
område kompromissen gäller. Man märker överhuvudtaget ingen välsignelse från
Gud i saken. Och man kan inte höra något från sitt inre vittnesbörd, mer än att det
skriker att något är fel hela tiden. Man saknar konstant det positiva vittnesbördet.
Har man levt tillräckligt länge på det sättet kanske man inte ens hör den varningen
längre. För det andra riskerar man att avfalla från Gud och gå miste om Guds rike.
Ofta handlar det om att man tiger stilla när man ser andra göra orätt. Hustrun
kanske inte vågar avslöja sin mans bidragsfusk, eller församlingsmedlemmarna
accepterar att ungdomsledaren fyller i fel antal närvarande på blanketten han sänder till kommunen för att få aktivitetsstödet.
Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.
Ef 5:11, FB
Se till att ingen av er är otuktig eller oandlig som Esau. I utbyte mot ett enda mål
mat lämnade han ifrån sig sin förstfödslorätt.
Hebr 12:16, FB

Du måste hata allt vad orättfärdighet heter! Gud delar inte gemenskap med den
som vill ha synd. Gör det som är rätt och fråga inte efter konsekvenserna. Låt Gud
ta hand om dem. Han är mäktig att försörja dig och också att ge dig en ny maka,

Ditt inre vittnesbörd av Madeleine Wallgren. Webbversion. Sid 47

© Vingården – www.vingarden.org

om den du nu har vill leva i synd och inte kan acceptera att du lever rättfärdigt. Låt
den orättfärdige gå sin väg om hon eller han vill det.
Många som söker Guds vilja i olika ting är öppna för information som kommer
genom syner och inre bilder. Man tror att Gud alltid talar och leder sina barn så. Och visst talar
Gud ibland genom syner och bilder. Kunskapens
ord kommer för många på just det sättet. Men
detta är inte det inre vittnesbördet. Den som enbart är inställd på att Gud ska tala genom bilder
eller på det sätt som Gud kommunicerar genom
nådegåvor, kommer att missa Guds ledning.
Man kan skilja på olika typer av syner. Det finns
syner man ser med öppna ögon. Det man ser
(och hör) uppfattas som verkliga företeelser i den
materiella världen. Så finns det syner där de naturliga sinnena för en stund kopplas bort och man kommer i hänryckning. Vidare
finns det inre syner som upplevs som sinnebilder. Det är denna tredje variant jag
vill säga något om.
Den upplevs inte lika övernaturlig som de andra två. Man kan lätt framkalla en
sådan bild genom att säga ordet flodhäst och sedan fråga åhörarna vad de såg för
något. Mycket riktigt, de såg en flodhäst. Den avgörande frågan när det gäller dylika bilder är vilket ursprung de har. Är det Guds Ande som gett bilden eller är den
en frukt av min egen fantasi? Eller kanske det rent av är en bild som fienden inplanterat i mitt sinne?
En grundregel när det gäller att pröva dem är att de måste ha ett syfte. Om jag till
exempel ser en man halka på ett bananskal, men inte får någon ytterligare information, bör jag vara misstänksam och inte utan vidare mena att Herren gett mig en
syn. Om jag ser en märklig formation i naturen som liknar ett kristet motiv, och
Guds Ande inte säger något i anslutning till det, så är det inte självklart att det är
Gud som vill något med det.
När somliga får se tecken i naturen, inre bilder eller syner, börjar de fundera och
försöka finna en förklaring på det de sett. Dessa förklaringar hämtar de från sin
fantasi. Eftersom Guds Ande inte sade något, känner de att de måste ha en förklaring, och då tar de den från sitt sinne. Deras tid går åt till att grubbla över vad
det kunde betyda.
Bibeln säger att vi inte ska ägna oss åt teckentyderi.
Ni skall inte befatta er med spådom eller teckentyderi.
3 Mos 19:26b
10. Hos dig må inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld eller
som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri,
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11. ingen som sysslar med besvärjelsekonster, ingen som frågar andar eller som är
en spåman eller som söker råd hos de döda.
12. Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver Herren, din Gud, dem för dig.
5 Mos 18:10-12

Om vi ägnar dessa bilder, som kommer till oss utan uttydning, för stor uppmärksamhet, kan fienden utnyttja dem. I början är bilderna kanske helt oskyldiga, men
bara det att vi ger tid åt att fundera över deras innebörd, fastän Herren inte sagt
något, ger fienden en öppning. Han kan fortsätta att förse med nya bilder som inte
är lika oskyldiga, utan fyller oss med fruktan och skräck. Vi ser dem, och ju mer vi
betraktar dem, desto mer fylls vi av negativ tro på dem, dvs fruktan. Kanske du varit med om att i förväg känna på dig att någon skulle dö, och snart därefter har det
inträffat. Sanndrömmar kan falla under samma kategori. Men låt Herrens Ande tala
om för dig vad du ska använda informationen till. Om han inte gör det när du ber,
så låt det hela vara och behåll friden.
När Gud talade till Jere-mia använde han sig av naturen för att påkalla Jeremias
uppmärksamhet.
11. Och Herrens ord kom till mig, han sade: ”Vad ser du Jeremia?” Jag svarade:
”Jag ser en gren av ett mandelträd.”
12. Och Herren sade till mig: ”Du har sett rätt, ty jag skall vaka över mitt ord och
låta det gå i fullbordan.”
Jer 1:11, 12

Märk, att det var Herren som tog initiativet och frågade vad Jeremia såg. Anledningen till att det var ett mandelträd som förknippades med löftet Gud gav är att det
hebreiska ordet för mandelträd är mycket likt det hebreiska ordet för att vaka. Varje
gång Jeremia såg ett mandelträd därefter blev han påmind om Guds löfte. Gud
skulle vaka över sitt ord och låta det gå i fullbordan.
Det fanns ett budskap sammankopplat med vad Jeremia såg. Dina ögon ser varje
dag en mängd saker utan att du för den skull tolkar det som ett speciellt budskap.
Om du gör det är du vidskeplig. En kristen är löst från vidskepelse. Att fästa någon
uppmärksamhet vid en svart katt som sprang över vägen eller att du var tvungen
att gå under en stege eller att det låg nycklar på bordet när du kom hem är dårskap. Om du styrs av sådana omständigheter har du gått in under ett träldomsok
som Jesus friköpt dig ifrån.
Men vad är då förklaringen till att somliga ser bilder och syner som faktiskt går i
uppfyllelse, men som ändå inte ledsagas av ett tilltal från Herren? Är inte själva
uppfyllelsen av synen bevis nog för att den var av Guds Ande?
Nej, det är inte säkert. En bild eller syn kan ha tre källor: Guds Ande, mitt sinne
(fantasi) eller djävulen.
Somliga människor har en väl utvecklad känslighet för vad som sker i den andliga

Ditt inre vittnesbörd av Madeleine Wallgren. Webbversion. Sid 49

© Vingården – www.vingarden.org

världen. De känner på sig och vet eller anar intuitivt vad som ska ske. Ofta stämmer det. De ser om en olycka ska inträffa, de upplever om någon kommer att dö
inom den närmaste framtiden, de drömmer sanndrömmar osv. Men det behöver
inte vara budskap från Gud, det kan vara enbart en känslighet för vad som sker i
den andliga världen. Allt som sker i den fysiska världen har först skett i den andliga.
Om man äger denna känslighet och medvetet försöker att utveckla den i tron att
det är en sorts profetisk gåva, kan man råka illa ut. Sökandet i andevärlden kan
leda till att man blir bedragen av demoner som mer än gärna förser med informationer.
När Gud förser dig med information så vet du att du har fått den från Gud, och du
vet varför du fått den. Om du inte vet vad du ska göra med informationen så glöm
den. Det är inte allt vi behöver veta, och Gud låter oss veta vad vi behöver veta.
Denna känslighet i anden ligger mycket nära den förmåga klärvoajanta personer
har, och Bibeln säger att vi inte ska syssla med sådant.
Om du får bilder som inte åtföljs av Guds tilltal, så ägna dem ingen uppmärksamhet. Planera inte ditt liv utifrån den kunskap du fått. Lyssna till ditt inre vittnesbörd
och låt dig ledas av det. Om du ser en bild och inte känner någon sanktion i din
ande, så var det inte ett budskap till dig från Gud. Om du däremot ser en bild och
Gud talar till dig och du samtidigt i din ande känner sanktion, så är det rätt. Då ska
du lyssna noggrant och lägga budskapet och synen på minnet och handla efter
den. Men allting du ser och hör måste prövas av ditt inre vittnesbörd.
Ditt inre vittnesbörd har högre dignitet än all världens syner och uppenbarelser.
Säger det inte amen i ditt hjärta, så är det inte Gud, även om synen åtföljs av ett
budskap som är fyllt av bibelversar. Djävulen kan också citera Bibeln. Det gjorde
han för Jesus. Ett budskap med bibelversar är ingen garanti för att budskapet som
helhet kommer från Gud.
Profetior och andra tilltal
Alltför ofta möter jag människor som fått ett profetiskt tilltal som de sätter all sin
tilltro till och nästan bygger sina liv på. Så länge ett profetiskt tilltal bara är en enkel
profetia, det vill säga ett budskap som innehåller tröst, uppmuntran och uppbyggelse är faran för missförstånd inte så stor. Men när profetian består i framtidsförutsägelser om äktenskapspartner, kallelse till en speciell tjänst i Guds rike etc,
då leder den till fångenskap, om inte mottagaren förmår att pröva den och förkasta
det som inte ger gensvar i anden. Att döma av vad syskon berättat måste det finnas de som med förtjusning profeterar att den de ber för ska få en framgångsrik
bana som evangelist eller förkunnare. Många gånger har den som profetian är riktad till aldrig ens tänkt sig en sådan framtid. Men på grund av respekt för en person
som är så andlig att han kan profetera, sväljer man budskapet och utgår ifrån att
det måste vara Guds vilja. Detta kan leda till allvarliga konflikter om man har drömt
om en helt annan framtid, och dessutom saknar förutsättningarna för att bli vad
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profetian sade.
Om någon börjar handla på budskap som inte finns i hans egen ande, kommer
han även i fortsättningen att vara beroende av budskap som kommer utifrån. Eftersom vägen han slagit in på inte finns i hans ande eller i Guds plan, kan han inte
hämta ledning från rätt håll. Alltså kommer han ständigt att söka profetior för ytterligare ledning, eller om sådana inte finns tillgängliga, fråga människor till råds.
Profetiska budskap är bra, och vi längtar efter att fler ska våga tala ut uppmuntrande budskap från Herren. Men låt oss inte glömma att pröva alla budskap innan
vi handlar på dem.
Profetiska tilltal kan också komma till en person i ensamhet. Budskapet är alltså
inte avsett för någon annan mer än en själv. Tankar som kommer utifrån, till exempel i form av profetia, och inges i ens sinne måste prövas. Många blir bedragna
därför att de tror att om man bara är helhjärtad och brinnande för Herren, är budskapen man får rena. Det behöver inte alls vara fallet. Själv har jag lärt mig att vara
mycket skeptisk inför budskap som kommer i form av tankar utifrån. När Gud talar
profetiskt kommer det oftast inifrån mitt hjärta och stiger den vägen upp till mitt sinne som registrerar ett budskap och klär det i ord.
Under mina första år som kristen sökte jag alltid Guds vilja. Jag hade inte förstått
hur han talade till mig, utan var alltid inställd på att få höra budskap. Inte så att de
behövde vara hörbara för mina fysiska öron, men de skulle vara klart hörbara för
mina andliga öron. På grund av min öppenhet och min bristande kunskap om det
inre vittnesbördet fick jag budskap som jag trodde var från Herren. Budskapen kom
till mig i form av klart definierade och avgränsade tankar. Tilltalen var i det närmaste lika tydliga som om jag hade hört dem med mina fysiska öron. Men det var tankar som ingavs mig. Jag kunde nästan alltid känna från vilket håll de kom. Ibland
bakifrån, ibland snett framifrån, från höger, från vänster – men de kom aldrig inifrån
mitt hjärta.
En fråga jag ofta kämpade med gällde äktenskap. Var det Guds vilja att jag skulle
gifta mig eller ej? Jag läste 1 Kor 7:31-34 och blev övertygad om att jag ville leva
helhjärtat för Gud. Jag var villig att offra allt för honom, till och med förmånen att få
ha en livskamrat. Det stod där att mitt hjärta skulle bli delat om jag gifte mig. Det
var det sista jag önskade. Men jag tog ofta upp ämnet till behandling, vilket vittnar
om att jag inte fick någon bestående visshet i denna fråga. Ständigt bad jag Gud
att han skulle tala om sin vilja för mig, så att jag med bestämdhet kunde visa bort
de frestande tankarna på äktenskap som frestelser. Men Gud gav inte något svar
på flera år. Åtminstone var det så jag uppfattade det. Hade jag haft samma frågeställning idag hade jag insett att min fråga var onödig. Jag hade det inre vittnesbördet hela tiden. Inom mig fanns en längtan efter en livskamrat som jag kunde dela
allt med, en man efter Guds sinne och hjärta. Tänk att få arbeta tillsammans i Guds
verk och slippa vara ensam! Det var mitt hjärtas längtan. Min önskan att leva ogift
var ett sätt att presentera ett offer för Gud – det svåraste offer jag kunde tänka mig
då. Jag ville offra för att bevisa min kärlek till honom. Ju svårare offer, desto större
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bevis på min kärlek. Jag insåg inte då att det enda offer som behagar Fadern, och
som är fullkomligt fritt från brist, redan var givet: Jesu offer på Golgata. Faderns
önskan för mig var inte att jag skulle offra det jag längtade så innerligt efter. Hans
önskan och glädje var att få ge mig det.
Men det kristna livet, om det är något värde i det, måste innebära kors och försakelser, menade jag.
Det finns kors att bära och prövningar att utstå, men man ska inte medvetet söka
dem och av eget initiativ lägga dem på sig. Vi behöver inte bevisa vår kärlek och
trohet till Herren genom att ta på oss kors som han inte gett oss. Det är döda gärningar som är helt värdelösa för Gud. Men min inställning banade väg för fienden.
En dag gick jag ute i skogen och bad för den ort där jag verkade. Jag bad om
väckelse som så många gånger förr. Plötsligt hörde jag Gud (trodde jag) tala tydligt
till mig. Han sade: ”Mitt barn. Jag har hört din bön om väckelse för denna ort och
du ska få se det du bett om. Jag ska bruka dig och använda dig. Du ska få se
människor frälsta och helade. Men för att det ska kunna ske måste du avskilja dig
och leva ett liv i ensamhet med mig. Det är det offer som krävs för att väckelsen
ska komma till stånd. Som ett bevis på att jag talat till dig löser jag dig från ...... (ett
problem jag utan framgång hade kämpat med ända sedan min frälsning flera år tidigare).”
Rösten jag hörde var inte fysiskt hörbar, men bestod av klara, distinkta tankar
som kom från en andevarelse som gick snett framför mig till höger.
Min reaktion på tilltalet var: ”Herre, du vet att jag gör vad som helst för dig. Tack
för din fullkomliga och underbara vilja.” Men samtidigt grät jag. Det gjorde ont någonstans. Jag förstod inte min reaktion. Nu efteråt vet jag att tårarna kom från min
ande. Mitt verkliga jag grät över att ha blivit bedragen. Jag grät över att ha blivit
överkörd och att min längtan efter en livskamrat aldrig skulle uppfyllas.
Problemet som jag kämpat med så länge, och som jag blev lovad befrielse från,
var en ond ande (jag insåg det inte förrän efteråt) som ställde till en viss typ av
problem. Rösten höll vad den lovat. Redan dagen efter träffade jag Peter (som jag
flera år senare skulle gifta mig med). Bara efter några minuters samvaro sade han:
”Du är annorlunda. Du har blivit fri från ....” Då berättade jag vad som hänt i skogen, och vi gladdes tillsammans.
Det gick något år. Jag var fortfarande inte löst från min längtan och mina tankar
på en livskamrat, vilket jag tyckte var märkligt. Om nu Gud äntligen tydligt hade talat till mig om sin vilja, hur kunde jag då ha så lite karaktär och kraft till att stå emot
dessa tankar?
Jag blev mot min vilja förflyttad till en annan ort, och profetian om väckelse hade
inte gått i uppfyllelse – åtminstone inte på det överflödande sätt som jag föreställde
mig när jag hörde ordet väckelse. Jag var förvirrad. Varför verkade ingenting bli
som Gud sagt? Hade jag inte varit lydig?
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När jag en dag läste en biografi om en kvinna som för Herrens skull valt att leva
ensam kom åter funderingarna på äktenskap eller ensamhet för mig. Jag gick in i
mitt rum, satte mig vid skrivbordet och började be i tungor. Nästan genast började
någon tala till mig. Rösten kom snett bakifrån mig på höger sida och den citerade
två bibelställen. Den anklagade mig för att ha brutit mitt löfte. Jag kände mig anklagad. Jag hade inte brutit löftet, men det var sant att jag inte förmådde vara fast i
mitt sinne när det gällde att leva ogift. Jag hade i mitt hjärta fortfarande en längtan
efter äktenskap. Rösten var obarmhärtigt kall när den citerade:
4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som
vill vara världens vän blir Guds fiende.
5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: ”Avundsjukt längtar den
Ande som han har låtit bo i oss?”
Jak 4:4, 5
Men jag har det emot dig att du har övergivit din första kärlek.
Upp 2:4

Utöver denna anklagelse talade rösten om att Herren skulle ta hem mig 1987.
(Detta var år 1979). Anledningen var bland annat att ingen ville ta emot det budskap han gett mig. Jag var förkrossad och svarade: ”Herre, du vet ju att jag inget
hellre vill än att göra din vilja.” Men samtidigt kände jag hur vrede och upproriskhet
började sjuda på insidan av mig. Jag hade aldrig i hela mitt liv känt sådant, varken
mot människor eller Gud. Allra minst emot Gud. Jag blev nästan chockad över att
jag kunde känna ett sådant uppror och en så stark vrede mot Gud. Han som var
mitt allt, mitt liv och den för vilken jag offrat och lagt ner all min egen vilja, alla mina
drömmar. Jag hade ju gett allt till honom.
De närmaste dagarna kunde jag inte förmå mig att läsa Bibeln. Jag kunde inte be.
Jag hade förlorat förtroendet för Gud. Jag nästan hatade honom. Jag hade gett
honom mitt hjärta och sagt mitt ja till honom och hans vilja. Hur kunde det då
komma sig att han inte förvandlade mitt innersta så att det också kom i linje med
hans vilja? För första gången i mitt liv, tror jag, kände jag att jag ville något annat
än vad jag trodde Gud ville.
Några dagar eller en vecka efter denna händelse läste jag en engelsk bok om hur
man kan känna Guds vilja. När jag läste ett avsnitt där författaren beskrev hur han
blivit lurad av en röst som citerade bibelställen och som han av naturliga skäl trodde var Gud, fastän han snart upptäckte att det inte var Gud, gick det upp ett ljus.
Jag hade också blivit bedragen! Rösten jag hört var inte Guds röst. Det var fiendens röst. Plötsligt hade jag förklaringen till att jag tagit miste på Guds röst så
många gånger. Rösten i skogen ett år tidigare hade också varit fiendens röst. Budskap jag fått i liknande former under åren hade varit djävulens sätt att bedra mig
och få mig att ge upp min kallelse. Jesus har kommit för att vi ska ha liv och övernog, medan tjuvens syfte är att stjäla, slakta och förgöra. Djävulen avslöjade att
hans yttersta mål var att tillintetgöra mig, döda mig. En bra förberedelse för att
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döda, är att få en person att tro att det är Guds vilja att han ska dö, för då inriktar
han sig på det och släpper sin kallelse som gäller denna världen.
Jag lärde mig då att Gud talar från insidan, och jag kan inte påminna mig att Gud
någonsin talat till mig genom ingivande av tankar utifrån. Efter denna erfarenhet
har jag aldrig fått den typen av budskap från fienden. När jag sedan sökte Guds vilja i en konkret sak, förväntade jag mig att Gud skulle tala, men jag var noga med
att budskapet kom från min ande och inte utifrån. Men fortfarande förstod jag inte
då att Gud oftast leder oss genom det inre vittnesbördet, och inte främst genom
budskap och tilltal. Även om Gud allt som oftast talar till mig genom ingivande av
tankar inifrån, har jag förstått att den ledning som alltid finns tillgänglig för mig finns
i min ande. Jag behöver inte söka ett budskap i varje valsituation. Budskap eller
profetior från min ande kommer, men de kommer som Anden vill och inte alltid när
jag önskar det.
När ljuset gick upp för mig satte jag djävulen på plats, talade om vad jag tyckte
om honom och slängde ut honom från mitt hem i Jesu namn. Snart började jag
våga tro att Gud ville ge mig en man. Min tro stapplade i början – jag hade ju fortfarande inget tilltal från Gud som styrkte att min längtan verkligen var från honom,
vilket jag trodde man var tvungen att äga. Men min tro växte genom att jag påminde mig om att Gud är en god far som ger goda gåvor, och jag förstod att en äkta
man efter Guds hjärta var en god gåva från min himmelske fader. En dag berättade Gud för mig vem han utsett. (Se vidare under rubriken ”Det inre vittnesbördet
vid val av livskamrat.”)
Anledningen till att jag berättat detta för dig är för att du ska se upp så att du inte
går i samma fälla.
1) Sök inte medvetet röster, budskap och profetiska tilltal för att få veta
Guds vilja. Guds vilja finns alltid inom dig, i din ande, om du lever i Kristus. Du behöver inte söka speciella tilltal för att få veta den – inte ens från Gud. Sedan är det
en annan sak att Gud ibland talar till oss om sin vilja och ger mer detaljerade instruktioner.
2) Den sorg jag kände, som uttryckte sig i gråt, när jag sade mitt ja till rösten i skogen var min andes vittnesbörd om att något var fel. När du kör över
ditt inre vittnesbörd mår du inte bra, även om ditt sinne menar att allt är bra.
3) Den vrede och upproriskhet jag kände gentemot tilltalet jag fick ett år senare, var min andes reaktion. Vår ande kan känna vrede, sorg, smärta, glädje,
att den är kränkt osv. Mitt förstånd förstod inte att något var fel. Mitt förstånd sade
mig att Gud talade, och min vilja sade mig att jag i allt ville göra hans vilja. Min
ande visste att det var djävulen som talade och opponerade sig. Hade jag förstått
att vreden och upproret kom från min ande, hade jag avslöjat fienden med en
gång. Men då förmådde jag inte skilja mellan själ och ande.
För att kunna pröva varifrån ett tilltal kommer måste man känna Guds karaktär.
Du kan läsa mer om Guds natur i ”Kontrollsjuk eller buren av nåden” av Peter
Wallgren. Se boklistan i slutet av denna bok.
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Andens frukt
Tilltal från Gud har karaktären av Andens frukt.
Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod,
vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.
Gal 5:23a

Prövning av bekännelsen
1. Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna
om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har
gått ut i världen.

Johannes uppmanar uttryckligen oss att inte tro på alla andar. Vår grundinställning bör alltså vara avvaktande och skeptisk till all information som når vårt sinne
innan vi prövat den. Varje tanke eller övernaturligt tilltal, som inte kommer från vårt
kött eller vår fantasi, kommer utifrån – från en ande. Frågan är bara vilken ande.
2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus,
som kommit i köttet, han är från Gud,
3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists
ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.
1 Joh 4:1-3, FB

Anden som ger mig tilltalet måste bekänna att Jesus är Kristus (den smorde) och
att han har kommit i köttet (alltså att Jesus är sann människa). Om anden inte uttryckligen vill avge denna bekännelse är han inte från Gud, utan mot Kristus, dvs
hans ursprung är djävulen. (Antikrist betyder ordagrant mot Kristus.)
Det är det ena provet. Det andra provet finns i 1 Kor 12:3.
3 Därför skall ni också veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: ”Förbannad är Jesus”, och att ingen kan säga ”Jesus är Herren” annat än i kraft av den helige Ande.
1 Kor 12:3, FB

Hur tillämpar man detta rent praktiskt? Jo, när en tanke, vars ursprung man är
osäker på, kommer till ens sinne, ställer man frågan till tanken eller förnimmelsen:
”Bekänner du Jesus vara Herre (1 Kor 12:3) och Kristus, som har kommit i köttet?”
Tanken ska då svara på samma sätt som den kommit: ”Ja, jag bekänner Jesus
som Herre och Kristus, kommen i köttet.” Det räcker inte att den svarar ”ja”. Den
ska själv bekänna sanningen.
När man ställer denna fråga kan tre saker hända. Det ena är att tanken bekänner
Jesus som Herre, kommen i köttet, på samma sätt som den första ingivelsen kom.
Då är det alltså Guds Ande som talar. Om det inte blir något gensvar, utan saken
så att säga rinner ut i sanden, var det ditt eget sinne. Om tanken eller ingivelsen
däremot stegrar sig och vägrar uttala bekännelsen, kan du vara säker på att det
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var fienden som försökte lura dig. Ibland kan reaktionen bli våldsam, och man kan
förnimma skräck och fruktan.
Stresskaraktären
Om du trots denna prövning ändå skulle
vara tveksam ifall ett tilltal, en ingivelse eller en bild härstammar från Gud, så vila.
Om det var Gud kommer den tillbaka.
Det är inte olydnad att hellre dröja än att
handla om du är osäker. Det är inte heller
tro att handla snabbt utifrån fruktan att
missa Guds tilltal. Om du känner något
som tvingar dig och säger: ”Det är bråttom,
bråttom. Du måste handla nu, annars är
det för sent”, så kan du vara rätt säker på
att det är fienden, om du samtidigt känner minsta tveksamhet. När Gud talar – och
han kan tala om att något brådskar – så vet du i din ande att det är Gud. Du upplever trygghet och vila – inte stress – fastän saken brådskar. Om saken gäller att
rädda någon som håller på att drunkna, måste man naturligtvis skynda sig. I sådana fall är det bättre att handla, och ta miste om så skulle vara, än att dröja. Detsamma gäller om man förnimmer en maning att gå i förbön för någon. Då är det
bäst att genast gå avsides och be, för det kan gälla livet. Så småningom lär man
sig att känna igen var maningarna kommer ifrån.
Paulus ledd av det inre vittnesbördet
Paulus är ett utmärkt exempel på en man som vågade lita på sitt inre vittnesbörd.
Han vågade gå sin egen väg, och han höll stenhårt på den uppenbarelse Gud
hade gett honom. Han vek sig inte ens när han mötte respekterade apostlar som
hade andra åsikter. Han sade inte, när han inte delade Petrus’ uppfattning i en sak:
”Oj då, jag kanske har tagit fel. Säger aposteln Petrus det, så måste han ha rätt.
Han har ju vandrat med Jesus under tre år och kan väl inte ha fel i denna fråga.”
Låt oss se ett exempel på denna frimodighet:
11 Men när Kefas [det är Petrus] kom till Antiokia gick jag öppet emot honom, eftersom han stod där dömd.
12 Ty innan det kom några från Jakob, brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men när de hade kommit, drog han sig alltmera undan och höll sig borta från
hedningarna av fruktan för de omskurna.
13 Även de andra judarna hycklade på samma vis, så att till och med Barnabas
drogs in i deras hyckleri.
14 Men när jag såg att de inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning,
sade jag till Kefas inför alla: ”Om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på
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judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar?”
Gal 2:11-14, FB

Paulus tillrättavisade Petrus offentligt inför alla närvarande och anklagade honom
för hyckleri och människofruktan. Petrus hade av Gud fått en uppenbarelse om att
Gud inte hade anseende till person, Apg 10:34. Han hade frimodigt stått för sin
ståndpunkt när han av de övriga apostlarna i Jerusalem blivit ställd till svars för att
han umgåtts med hedningar och döpt dem. Trots detta vågade han inte fullt ut stå
för sin övertygelse när han var i Antiokia – den församling Paulus blev utsänd från
– när det kom några män från Jakob. Jakob var troligtvis pastor i Jerusalem vid
den här tiden, och han delade inte Paulus’ syn på omskärelsen och rättfärdiggörelsen genom tro. Så länge ingen från Jerusalemsförsamlingen var närvarande vågade Petrus lyda sitt inre vittnesbörd, men när männen från Jakob kom, drog han sig
undan. Eftersom många respekterade och såg upp till honom, följde de hans exempel. Till och med Barnabas, som rest med Paulus och varit mycket tillsammans
med honom, drogs med i samma hyckleri. Paulus kände sig tvungen att tillrättavisa
Petrus offentligt för att inte träldomen under lagen skulle sprida sig.
När vi läser detta tycker vi kanske inte att det är så märkvärdigt, för vi har uppfattningen att Paulus var en stor apostel och gudsman med lika stor dignitet, och
kanske större, än Petrus. Det är ju Paulus som skrivit tretton brev i Bibeln, medan
Petrus bara skrivit två. Men om vi ser hur situationen var då, blir bilden annorlunda.
Petrus och de andra apostlarna hade varit i Guds rikes tjänst under många år när
Paulus dök upp. Han kom från ingenstans. All sin undervisning hade han fått direkt
från Gud. Han hade inte gått i apostlarnas bibelskola i Jerusalem eller varit medlem i en församling som de grundat. Troligtvis var han inte med i någon församling
alls under de första elva åren efter sin omvändelse. Han hade vandrat helt ensam
med Herren och blivit besparad påverkan av människotankar, som tyvärr finns
också i kristna församlingar. (Detta innebär inte att man ska förakta en lokalförsamling.)
Hur kunde Paulus vara så säker på sin sak? Därför att han visste att Gud talat till
honom, och det ägde högre auktoritet än någon människas åsikter. Paulus följde
sitt inre vittnesbörd, och det befriade honom från människofruktan. DL Moody, den
store evangelisten under 1800-talet, sade att anledningen till att vi fruktar Gud så
lite är att vi fruktar människor så mycket. Lever vi för att behaga människor och tror
att vi ska vinna dem över på vår sida genom att kompromissa med vår egen innersta övertygelse, kommer vi att förlora Guds närvaro och välbehag över våra liv.
Är det människor jag försöker få på min sida - eller Gud? Eller försöker jag ställa
mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag
inte vara Kristi tjänare.
Gal 1:10, FB

Paulus vägrade att köra över sitt inre vittnesbörd, som så många gör när någon
hög och respektingivande person säger emot dem. Han var inte rädd för att förlora
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något – han hade redan förlorat allt. Han var inte rädd för att stöta sig med Petrus,
för han stod inte i tacksamhetsskuld till honom.
Grunden till hans frimodighet finner vi i Galaterbrevet, där han berättar hur han
handlade sedan han tagit emot Jesus i sitt liv.
15. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin
nåd,
16. beslöt att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till
råds.
17. Jag for inte upp till Jerusalem, till dem som var apostlar före mig, utan jag begav
mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus.
Gal 1:15-17, FB

Vad hade varit naturligare för en nyomvänd person med en kallelse till apostel än
att ta kontakt med andra apostlar, eller åtminstone kristna som hade erfarenhet av
det kristna livet? Hade det inte legat nära till hands för Paulus att se om det fanns
en bibelskola där han kunde få den utbildning han behövde? Som välutbildad farisé var han ju van vid att studera. Han hade i Jerusalem suttit vid Gamaliels fötter.
Säkert var det en naturlig tanke för Paulus att han måste söka upp en rabbi, en lärare, liksom man alltid i judendomen gick i skola hos rabbiner, speciellt om man
själv ville bli rabbin eller skriftlärd. Men hans inre vittnesbörd sade nej. Han reste
bort från de troende istället för att resa till dem. Vem skulle nu ge honom den undervisning som han som nyfött barn säkert innerligt väl behövde? Det verkade inte
förnuftigt alls att bara lämna de troendes skara, men han följde vittnesbördet, säkert utan att ha svar på frågan om vem som skulle lära honom. Det fanns inget 1:a
Johannes brev, där det står att läraren bor på insidan – smörjelsen som undervisar
oss om vad som är sant och falskt. Men snart märkte han att det var så Gud försörjt för honom. Det fanns en lärare, den helige Ande, och han skulle ge Paulus en
specialundervisning som inte fanns att få vid någon bibelskola. Paulus fick uppenbarelsekunskap över försoningen och dess innebörd på ett sätt som Petrus och
de andra apostlarna inte hade fått.
Det är gott att gå på bibelskola om Herrens Ande manar till det, men det finns saker som man bara kan lära sig i den helige Andes bibelskola. Dessa båda skolor
behöver inte utesluta varandra, men i Paulus fall gjorde de det. Han hade en
mängd bibelkunskap, men den helige Ande behövde ge den en helt ny tolkning
och visa Ordet i ett helt nytt ljus.
Han inte ens frågade någon människa om råd vid detta tillfälle. Som helt nyfrälst
hade han lärt sig att lita på det inre vittnesbördet. De som lär sig att lita på det växer snabbt i Herren och får uppleva mäktiga Guds under. De har inte svårt att bli
ledda av Guds Ande på ett sätt som många 25-åriga kristna inte kan. Den som aldrig slutar lyssna till det inre vittnesbördet kommer att gå långt – som Paulus. Men
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et respekt på äldre kristna. Om han då litar mer på deras ord, börjar han gå emot
sitt inre vittnesbörd, och snart blir han van vid att köra över det. Till slut märker han
inte att han äger vittnesbördet. Han har lärt sig att vandra i mänskliga traditioner
och människomeningar istället. Det är inte konstigt att kraften, glädjen och kärleken
sinar ut.
Paulus besökte inte Petrus förrän efter tre år, och då bara under två veckor, Gal
1:18. I övrigt såg han bara Jesu bror Jakob, ingen annan av apostlarna.
21 Sedan kom jag till trakterna av Syrien och Cilicien.
22 Men jag var personligen okänd för Kristi församlingar i Judeen.
Gal 1:21, 22, FB

Paulus kom inte tillbaka till Jerusalem förrän fjorton år senare. Men innan dess
hade han levt avskild från andra troende ända fram till omkring år 43, dvs 10 år
från sin omvändelse som ägde rum omkring år 33. Slutet på isoleringen kom när
Barnabas, som fått mycket att göra i den nybildade församlingen i Antiokia, sökte
upp Saulus i Tarsus och tog honom med sig till Antiokia. Under ett år undervisade
de mycket folk, Apg 11:25, 26. År 44 var de också på ett kort besök i Jerusalem, då
de överlämnade ett understöd åt de kristna där.
Fjorton år senare for jag åter upp till Jerusalem, nu tillsammans med Barnabas.
Också Titus tog jag med mig.
Gal 2:1, FB

Det är först nu som Paulus på eget initiativ åker till Jerusalem. Nu är han beredd
att träda upp inför de personer som i många år varit obestridda ledare och känt Jesus i köttet.
2 Jag for dit på grund av en uppenbarelse och lade fram - enskilt, för de ansedda det evangelium jag predikar bland hedningarna. Det var väl inte så att jag sprang
eller hade sprungit förgäves?
3 Men inte ens min följeslagare Titus som är grek, blev tvingad att låta omskära sig.
4 Hade det berott på de falska bröder som smugit sig in, skulle han ha blivit tvungen till det. De hade nästlat sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus
och göra oss till slavar.
5 Men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss. Vi ville att
evangeliets sanning skulle bevaras hos er.
6 De som ansågs betyda något - hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för
mig, Gud ser inte till personen - mig ville dessa ansedda inte ålägga något mer.
Gal 2:2-6, FB

Paulus var vis nog att inte först gå och fråga andra om hans kallelse var från Gud.
Det fanns nog risk för att de hade kunnat dämpa hans iver att resa långt utanför Israels gränser och predika i hela Medelhavsområdet, ja, i hela den då kända världen. Han väntade med att berätta tills han hade bevismaterial i form av människor
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som kommit till tro på dessa avlägsna ställen. Det är svårt att argumentera mot uppenbar framgång och synlig frukt av en människas arbete. Nu kunde de ”ansedda”
inte komma med invändningar som de troligtvis skulle haft annars. Det verkar vara
långt ifrån självklart att man i Jerusalemsförsamlingen hade gemenskap med hedningar och hednakristna. De falska bröderna Paulus talar om ovan var sådana som
hävdade att en hedning som kommit till tro på Jesus var tvungen att omskära sig
och hålla vissa delar av den judiska lagen för att få lov att vara med i den kristna
församlingen. Paulus insåg faran av att bli slav om man underordnade sig dem.
Han vägrade att underordna sig, och utpekade dem som falska bröder.
Att frihetstanken inte var så djupt rotad bland de troende i Jerusalem, visar ju tydligt Petrus’ agerande när han kom till Antiokia.
Om du vill gå långt med Herren måste du våga lyda ditt inre vittnesbörd. Du måste våga ta konfrontationer med människor. Människor kommer inte alltid att förstå.
Kör du över ditt inre vittnesbörd av fruktan för människor, blir du snabbt deras slav.
Fruktar du att stöta dig med människor, kanske bli ensam och övergiven, kan du
frestas att inte lyssna till ditt inre vittnesbörd.
Be i anden så ofta och mycket du kan. När du ber i tungor och låter din själ vila,
blir du medveten om din ande och kan lättare uppfatta dess signaler. Ibland kan
man behöva be ett tag i tungor innan själens aktiviteter lugnar ner sig. Inte allt som
du kommer att tänka på under bön är från din ande. När du lärt dig skilja mellan
själ och ande är det inte svårt att lyssna på ditt inre vittnesbörd.
Låt inte din själ skjuta undan eller förklara bort det som kommer upp från din
ande. Ha papper och penna tillgängliga under bönen och skriv ner de ingivelser
och intryck du får. Då kan du fortsätta att låta själen vila och lyssna vidare på din
ande. Om du inte skriver ner vad du får, måste du anstränga ditt själsliv för att
komma ihåg vad Gud sagt.
Lev i Ordet. Det är för att kunna skilja mellan själens och andens ingivelser som
du parallellt med bönen måste äta av Ordet.
Hata synden. Gör alltid det som är rätt.
Gör upp med fruktan. Fruktan kan hindra dig från att rätt uppfatta ditt inre vittnesbörd. Fatta därför inga beslut när du är upprörd eller rädd. Ta auktoritet över
fruktans ande och håll sedan dörren stängd.
Prestige (högmod), grupptryck och fruktan för vad människor ska tycka är en
sorts fruktan som hindrar dig från att lyssna inåt och att våga följa din inre övertygelse. Fruktan att förlora arbetet är en annan. Herren har lovat att försörja dig, Matt
6:25-33.
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Känslor av förkastelse hindrar dig från att ta andens vittnesbörd på allvar. Hos
dem som lider av förkastelse finns en spärr i själslivet som automatiskt och tvångsmässigt sållar bort alla ingivelser som går ut på att välja en egen väg och våga bejaka det inre vittnesbördet.
När Gud vill leda oss på vägar som ingen annan gått, gör det motstånd i vår själ.
Själen har blivit programmerad och inlärd att man ska bete sig på ett visst sätt.
Från barnsben har vi hört: ”Gör si och gör så...Så där gör man bara inte.” Ofta fick
man ingen förklaring till varför man ”bara inte gör så där”. Föräldrarna hade förmodligen ingen förklaring. De i sin tur hade lärt sig att det inte var accepterat av
omgivningen att göra så. Därför tabubelades det, och traditionen förs vidare. Vill
man följa det inre vittnesbördet måste man våga bryta mot flockmentaliteten och
gå sin egen väg.
Stress är ett annat hinder. När en arbetsuppgift brådskar och man utför den under press eller stress, är risken stor att man inte är tillräckligt lyhörd för den tveksamhet man kanske upplever inför ett visst moment. ”Jag har inte tid att kontrollera
det nu. Det är säkert OK”, tänker man. Men efteråt kan man bli tvungen att gå tillbaka och rätta till misstaget, och får kanske göra om hela arbetet från början. Det
sparar alltid tid att ta varje form av tvekan eller misstänksamhet på allvar, och inte
ge sig förrän man upplever fullkomlig frid inför uppgiften.

Det positiva vittnesbördets kännetecken:
Du känner ingen tveksamhet inför ett beslut, en handling eller något du hört, utan
ett tydligt ja och amen. Din ande signalerar grönt ljus och att du tryggt kan gå vidare. Du känner glädje och förväntan inför saken det gäller.
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Wallgren, Madeleine:
Ditt inre vittnesbörd
handlar om Guds vanligaste sätt att leda sina barn. Det är så enkelt att många
missat det, men fungerar för alla. En viktig bok också för att lära sig pröva profetiska tilltal. Ny omarbetad upplaga nov 1999.

Ditt inre vittnesbörd av Madeleine Wallgren. Webbversion. Sid 63

© Vingården – www.vingarden.org

Kvinnan som förkunnare
har ett budskap speciellt till dig som är kvinna och bär på en kallelse. Kan kvinnan
vara vilken tjänstegåva (apostel, profet, evangelist, herde och lärare) som helst, eller finns begränsningar? Hur bör en kvinnlig förkunnare förhålla sig till sin man och
familj? Utökad version av ”Kvinnan i tjänstegåvorna”.
Seger i varje frestelse
Till dig som utan större framgång kämpar mot frestelser, eller har kört fast i en
viss sak, så att du bara trampar runt som i ett ekorrhjul.
Lär känna den helige Ande
Till dig som längtar efter dopet i den helige Ande, tungotalet och att utveckla ditt
tungotal.
Frihet från förkastelse
Förkastelse är mänsklighetens problem nummer ett, och ligger bakom många
mentala sjukdomar, t ex anorexia, alkoholproblem, depressioner och schizofreni.
Boken avslöjar symptom på förkastelse, visar hur förkastelse kommer in och vad
den åstadkommer, samt hur man börjar vandringen till frihet.
Kontrollmänniskan i församlingen
Har du funderat på vad handlingsförlamning och passivitet i Guds

församling beror på?
Vi ska se hur fienden arbetar i församlingar och du får många
levande och självupplevda exempel.
Kontrollmänniskor finns i alla läger - på våra arbetsplatser, i
myndigheter och i våra församlingar. De har ett slugt och
manipulativt tänkande. Om en kategori av dessa säger Paulus:
De skall.. ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från
dem! (2 Tim 3:)

Fienden kan förlama församlingar genom att använda människor som på grund
av kyrkopolitiska överväganden eller fruktan för att förlora sina positioner väljer att
stå emot Guds Ande. Följden blir att hela församlingen drabbas av betryck och
andlig ofruktsamhet.
Om vi inte avslöjar, konfronterar och avvisar allt sådant inflytande kommer Guds
församling inte att kunna hålla stånd mot fienden, och Guds syften kommer att
fördröjas.
Detta är en oerhört viktig bok som angår oss alla, då den avslöjar fiendens taktik
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att förhindra väckelse, förnyelse och den Helige Andes frihet.
Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. (2 Kor 3:17)
Några områden som boken behandlar:
Kontrollmänniskans personlighetsdrag
Steg för steg hur en kontrollmänniska arbetar
Hans eller hennes grundproblem
Isebels ande
Pastorer i kontrollmänniskans våld
Kontroll som kväver och dödar smörjelsen
Den dolda kontrollmänniskan
Hur oren kontroll kan upplevas - sektens kännetecken hos en "vanlig" församling
Läran om andligt beskydd
Hur hamnar man i kontrollmänniskans garn?
Offrets bakgrund och personlighet
Hur man kommer ut ur kontroll
Rätt kontroll
Kan kontrollmänniskan bli botad - och i så fall hur?:

Din svaghet – Guds möjlighet
Att vandra i ande är enda sättet att bära frukt i Guds rike. Detta innebär att man
avsäger sig själens styrka och säkerhet. Lär dig den livsviktiga skillnaden mellan
andlig och själslig styrka!
Sårad och orättvist behandlad
Har du blivit sårad och orättvist behandlad?
Det finns få prövningar som är så traumatiska som när
man blivit missförstådd, utnyttjad, falskt anklagad och
övergiven av dem man trodde var ens bästa vänner.
Framgångens hemligheter
En sorts checklista till ett fullödigt och tillfredsställande liv,
fritt från prestationer, men fullt av utmaningar.
Pengar – om rätt förvaltarskap
Frågor som behandlas är bland annat hur man prövar ett
kollekttal, hur man vägrar gå i borgen, hur man undviker panikköp, hur man lever
skuldfritt.
Visionsbäraren
Boken för dig som drömmer stort. Du får veta skillnaden mellan idé och äkta vision, och hur man låter sin vision befruktas och växa. Vi avslöjar några vanliga fällor. Speciellt tar vi upp förhållandet till medarbetarna.
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Kom in i Guds vila
I det sanna livet verkar Gud själv fram i oss både vilja och gärning. Vi slipper
stressa. Vi följer bland annat Abraham till trons vila. Ett viktigt budskap för dig som
känner dig pressad att prestera för att tycka om dig själv, som lider av fördömelse
och har svårt att tro att Gud älskar dig när du misslyckas. Lämplig för den som är
utbränd.
Viktfixering, tvång och frihet
Bland annat handlar boken om vår identitet – ett budskap till alla människor, men
speciellt till dem som lider av tvång och fixeringar. Den behandlar anorexiabulimiaproblematiken, men man kan dra slutsatser också om man lider av andra
typer av tvångstankar, missbruk eller mildare viktproblem. Författarens berättelse
om sin egen kamp finns med som ett fängslande vittnesbörd. Även till evangelisation.
Höj Jubel! Liten lovsångshandbok
Gud är ständigt omgiven av lovsång. Om vi vill leva i hans närhet, måste vi lära
oss en helt ny livsstil i lovprisning. Lovsång ackompanjerad av både trummor och
andra instrument omtalas på många ställen i bibeln. Kung David anställde lovsångare som var i tjänst dygnet runt.
I bokens senare del finns råd och anvisningar för lovsångsledare.
Löst från människofruktan
Vill du uppleva livets glädje måste du trivas med människor utan att bli deras slav.
Du måste vara fri att gå den väg du innerst tror på, utan att försöka behaga människor, och du måste veta hur du ska tackla de relationsproblem som kan följa av
detta. Här har du receptet!
Hjälp att sluta röka
Råd och tips från Guds Ord som visat sig hjälpa troende, som rökt i många år och
som försökt sluta gång på gång, att sluta röka för alltid.
Njut av livet
För dig som känner det svårt att njuta och drivs mycket av krav eller religiösa
njutningsförbud. Bland annat ett bibel-studium över Predikaren. För dig som känner det svårt att njuta och drivs mycket av krav eller religiösa njutnings-förbud.
Lämplig för utbrända m fl.
Äktenskap i sikte
Boken om förberedelsen inför äktenskapet. Madeleine blandar egna erfarenheter
med sådant hon stött på i själavårdssamtal, och ger råd. Bibeln utgör den röda tråden genom allt. Lämplig för ungdomar och äldre singlar som inte nöjer sig med
mindre än Guds bästa plan.
Läsarkommentarer:
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”En bok som hjälpt mig mycket fastän jag varit gift i många år.”
”Tack Madeleine för en jättebra bok. Den bästa jag läst på länge.”
”Den här boken skulle jag läst för 30 år sedan. Då hade mitt liv blivit helt annorlunda.”
Nåd som förvandlar
Madeleine och Peter målar ”Kristus i oss” som vår stora resurs i prövningen. Nåden både frälser och helgar oss. Vi har skrivit boken också med tanke på dem som
lider av tvivelsjuka, skuld och krav, eller fruktar att de begått den oförlåtliga synden.
Bibelns människosyn
handlar om människans identitet och hur Gud skapade oss treeniga med ande,
själ och kropp. I boken finns bl a ett djupgående studium över vissa bibliska termer
och deras innebörder, t ex vad som menas med köttet och själisk. Skapelseberättelserna i 1 Mos 1 och 2 gås igenom från en ny infallsvinkel.
Prövningar
Prövningar är heliga stunder eller tider. De är alltid möjligheter, om man bara ser
dem från rätt perspektiv. Du kan ta dig över eller gå under. Tar du dig över kommer
du allt längre in i Guds härlighet ovanför molnens höjder.
Det är inte alla prövningar som kommer från Gud, men Gud kan använda alla
prövningar för sina syften till vårt bästa. Ibland ser vi till att ta oss ur prövningarna
så snart det bara går, men får dem tillbaka i nya skepnader. Prövningarna vi så
gärna klagar över kan vara de redskap Gud försett oss med för att föra oss till de
mål vi längtar efter.
Cancer och vad Gud lärde mig
1998 fick jag diagnosen bröstcancer. Jag hade inte räknat med denna prövning,
men hade indirekt förberett mig genom att studera Guds tankar om sjukdom och
helande. Jag anade att det någonstans i mitt liv fanns en spricka, som fienden tagit
sig in genom.
Skulle jag ta emot den tuffa behandling som läkarna föreslog, eller fanns en annan väg?

Wallgren, Peter:
Kontrollsjuk eller buren av nåden
Väckelser dör när människan tar kontrollen över det Gud har börjat. “Kontrollsjukdomen“ är också med i många psykiska lidanden och bidrar till psykiska sjukdomar. Jesus, som förstod djupet av Guds nåd, behövde varken kontrollera väckelsen, sitt eget eller andras liv. Han förstod och vilade i Guds nåd, och kastades därför inte mellan krav och förbud. Så kan vi leva.
Maktmänniskans behov att kontrollera andra jämförs med den tvångstankesjukes
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behov att kontrollera sig själv. Tvångstankarnas släktskap med olika njutningstvång, anorexia-bulimia, svartsjuka och pyromani påvisas. Ett kontrollerat liv är
motsatsen till ett liv i Guds nåd.
Församlingens enhet i profetiskt ljus
. "...och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem,
för att de skall vara ett, liksom vi är ett: jag i dem och du i mig,
för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du
har älskat mig."
Joh17:22-23
En fullkomlig enhet bland Jesustroende - är det verkligen
möjligt? Ja! Den är redan här. Jesus bad ju inte att vi
skulle ena Guds folk, utan Fadern skulle göra det. Ur innehållet:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kyrkohistorien om vägen till träldom
Andlig prostitution
Syftet med att Gud tillåter splittring
Hur villoläror får grepp över kyrkan
De gömda tjänstegåvorna utanför kändiskulten
Jesu liknelse om den förlorade sonen tillämpad på kyrkan
Sann enhet råder i Guds närvaro
Jorden ska fyllas med Guds härlighet
Är församlingen en organisation?
• En väg till befriande upptäckter
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Liardon, Roberts:

Guds Generaler
Varför de lyckades och varför en del misslyckades. En lärorik och spännande bok
om ledargestalter i helande-, mirakel- och väckelse-rörelserna från slutet av 1800talet fram till 1970-talet. Följande personer behandlas:
John Alexander Dowie, Maria Woodworth-Etter, Evan Roberts, Charles F. Parham, William J. Seymour, John G Lake, Smith Wiggles-worth, Aimee Semple
McPherson, Kathryn Kuhlman, William Branham, Jack Coe samt A. A. Allen.
Lär dig fungera i nådegåvorna och betjäna människor med helande och mirakler,
och lär dig av generalernas misstag, så att du själv kan undvika dem.
Inbunden presentbok 376 sid

O’Reilly, Celeste:
På bar gärning
Celeste växte upp som en upprorisk flicka. Hennes familj var
välbeställd, men kunde inte mätta hennes längtan. Hon sökte tillfredsställelse i ett vilt liv, som flera gånger hängde på en skör tråd.
Varken psykiatern eller hennes egna metoder kunde bota den ständigt
närvarande ångesten och depressionen. Hon
försökte allt, utan resultat. Men så en dag
hände något...

Rountree, Anna:
Med änglarna till himlen
Himlarna öppnades för Anna. som fick träffa Herren
själv och bli undervisad av honom. Hon fick bl a besöka
tronrummet och “glashavet” framför tronen. Boken är
Guds kärleksbudskap till sina barn och de förlorade. Den
öppnar våra hjärtan till att krypa upp i hans famn och
bäras av honom.
Storpocket 213 sid
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Joyner, Rick:

Finalkampen
En oerhört gripande profetisk syn om kyrkans final och ett besök vid Kristi domstol. Rick får nåden att träffa flera historiska personer som berättar om sina domar.
Efterföljaren heter:
Kallelsen
Detta är den efterlängtade fortsätt-ningen på Finalkampen, vilket talar för sig
själv. En bok man absolut måste läsa om man läst Finalkampen. I en profetisk syn
fortsätter Visdom (Herren) att under-visa Rick om hur man blir skickliggjord till helig
tjänst. Vi möter också Jona, Lot, Abel och Adam som delar sina erfaren-heter med
honom.
Facklan och Svärdet
Historiens sanningskämpar har lämnat efter sig mantlar som repre-senterar den
auktoritet Herren gav åt dem. Dessa finns kvar på jorden som små stycken. När vi
kommer till en himmelsk enhet kan Herren plocka ihop dem till en jättelik mantel av
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himmelsk auktoritet. I denna himmelska atmos-fär kommer Gudsnärvaron åter till
döda monument av tidigare rörelser.
Skörden
Det som ska komma är inte bara ett nytt uppvaknande, det är en fullständig revolution av församlingen och världen. Låt ditt hjärta fyllas av cenna vision. så att du är
redo när det kommer. Ny, omarbetad och utökad upplaga.
Det fanns två träd i lustgården
Denna bok från 1986 har omarbetats och uökats. Lär dig skillnaden mellan köttslig och andlig auktoritet! Låt dig inte luras av visdom som härstammar från naturlig
kunskap, frukten på Kunskapens träd, utan lyssna till Faderns röst!

Claussen, Rosmarie:
Tårar blir diamanter
Rosemarie föddes som dotter till en av Hitlers generaler, och det hände sig
även att Hitler blev hennes gudfar.
I boken berättar hon om sin först lyckliga barndom som ssedan blev
mycket traumatisk. Först när Herren lärde henne att förlåta blev hon fri från
ångesten som förföljt henne sedan bombnätterna och flykten från ryssarna.

Frangipane, Denise o Francis:
Övervinn fruktan
Makarna Denise och Francis Frangipane är kända
konferenstalare som uthålligt verkar för Andens enhet bland
Guds folk. I boken berättar Denise om sin väg bort från
förlamande fobiska rädslor, som både styrde hennes liv och
gjorde henne fysiskt sjuk.

Sing, Sadhu Sundar:
Livet efter döden
Sundar Sings uppenbarelser om livet efter döden tycker vi är bland de
mest klargörande. Ett häfte som visar hur viktigt det är att vi lever med
rena samveten och i uppriktig gemenskap med vår skapare.

Wigglesfworth, Smith:
Tro som övervinner
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Predikningar av Smith Wigglesworth. OBS ej samma
som den tidigare utgivna boken Ständigt växande tro.
Wigglesworth blev kallad trons apostel, då hans
predikningar var fyllda av tro på Guds ords inspiration och
kraft. Han föddes 1859 i England och verkade fram till
1946, då han vid 87 års ålder gick hem till Herren. Mäktiga
tecken och under följde hans tjänst.
Aktuella priser ser du på webshopen
www.vingarden.org/catalog
Vid köp av minst 10 böcker, även blandade titlar, får du 30% rabatt.
Vingården
www.vingarden.org
Lärkvägen 26, 284 37 Perstorp
Tel 0435-357 05
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