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Härlighet – församlingens kallelse 

Församlingen har länge varit förföljd. Men det är inte dess slutliga till-
stånd. Det är viktigt att vi får upp ögonen för vad församlingen ska bli. En-
dast då kan vi samarbeta med Gud mot detta mål. 

Luk 12:32: Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er ri-
ket.  

Skriften beskriver Guds rike som fyllt av härlighet. Ändå är det ofta för-
aktat. Detta är egentligen en självklarhet. Guds rike bär samma egenskaper 
som Gud själv och exponerar därför hans renhet, härlighet och kärlek. Men 
just detta måste Satan förakta, ja, han känner sig hotad av det som är fyllt 
av Guds närvaro. Han står inte ut med att lyssna till sanning. Det gör inte 
heller de som valt att göra lögnen till sitt beskydd. 

Att befinna sig inom riket och att attraheras av det är en stor gåva. Fi-
enden föraktar och hatar dem som är där. Han bekämpar dem med allt han 
kan uppbringa. Därför är lögnen denna världens stora problem. Om alla 
hade bannlyst lögn skulle Satan redan varit utkastad från jorden. Hela hans 
rike, hela hans inflytandesfär, bygger på lögnens makt att förföra. 

Fiendens femtekolonnare 

Fiendens främsta mål är församlingen, ”som är sanningens pelare och 
grundval”, 1 Tim 3:15. Han söker förinta församlingen, Kristi kropp, inifrån 
genom att skicka in sina femtekolonnare, människor som är falska kristna 
och tar sig fram till ledarpositioner. Ibland räcker det med att omogna 
kristna sätts till ledare för att församlingen ska missa Guds kallelse. Inom 
kyrkor och församlingar finner vi ofta köttsligt tänkande ledare som förföl-
jer dem som är födda av Anden och fyllda med Guds ord. Vi är själva vittnen 
till hur sådana ledare blivit djävulens redskap till att kväva varje tendens till 
väckelse så snart den börjat ta fart. Och lögnen har varit främsta redskapet. 
Vi har aldrig träffat på en farlig ledare som älskar sanning. 

Vad kännetecknar en sann ledare i församlingen? Kort uttryckt är det en 
person som är i harmoni med Gud själv. Det är en som ständigt vandrar 
med Guds härlighet i sitt hjärta. Bara om man nått det tillståndet kan man 
leda andra till en rätt gudsbild och därmed också trygghet, rättfärdighet 
och glädje i den helige Ande. En sann ledare ljuger inte. Och om man påpe-
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kar för honom att han kanske missförstått något i Skriften är han villig att 
lyssna och pröva det. 

Att möta förföljelsen utifrån 

Utifrån strider djävulen mot detta rike genom att förfölja dem som be-
finner sig i riket. Det är inte annorlunda än vid krig mellan stater. Den som 
tillhör och är lojal mot ett visst rike bekämpas just på grund av att han 
därmed är en fiende till den som vill inta landet. 

Därför är förföljelse en självklarhet när man vill göra det som är rätt och 
följa i Kristi spår. Men det betyder inte att den som är förföljd med själv-
klarhet ska ligga under för denna orätta maktutövning. Han behöver inte 
alls känna sig underlägsen eller hjälplös. Inte heller ska Guds rike som hel-
het befinna sig i underläge. 

När vi tittar på hur världen ser ut idag, kan vi konstatera att förföljelsen 
mot kristna är mycket omfattande. Djävulen vet att han måste göra allt för 
att om möjligt segra över Guds rike innan det är för sent, för han har läst i 
Skriften att Jesus ska segra till slut. 

Så här ska det inte förbli – och får det inte förbli. Vi måste få upp ögonen 
för hur vi besegrar makter som sätter sig upp mot kunskapen om Gud. 
Hemligheten finns i Skriften. Frågan är bara om vi är villiga att lära oss det-
ta.  

Om vi håller förbundet med Herren är vi faktiskt lovade att segra över fi-
endens härskaror. Vi ska dominera i den andliga världen, och när vi gör det-
ta, syns det också i den fysiska världen. 

Luk 10:18-19: Han sade till dem: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en 
blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att 
stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.” 

Principer för seger 

Bibeln har många berättelser som vittnar om principerna för hur Guds 
folk ska segra över fienden. Det är samma principer i Gamla som i Nya Tes-
tamentet. 

Förutsättningarna är att vi håller förbundet med Herren och är förenade 
i en ande med honom. När vi är i den positionen kan vi sedan strida med 
andliga vapen. Det innebär att vi kan hämta ner himlens vilja till jorden och 
befalla den att ske här. Då blir det som Gud lovade Israel: 
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5 Mos 11:25: Ingen skall kunna stå er emot. Fruktan och förskräckelse för er 
skall HERREN, er Gud, sända över hela det land ni beträder, så som han har 
lovat er.  

Och Jesus gav inte sämre löften: 
Mat 16:18:  Så säger ock jag dig att du är Petrus; och på denna klippa skall 
jag bygga min församling, och dödsrikets portar skall inte bli henne över-
mäktiga. (1917) 

När man intog en stads portar betydde det att man intog hela staden 
och krossade dess makt. Dödsrikets portar – det är lögnens mur över det 
rike Satan regerar – ska inte kunna hålla stånd mot Guds rikes angrepp. 

Rom 16:20: Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter. 

Skriften profeterar om att Guds rike ska segra i en successiv process. I 
Danielsboken 2:34 ff  läser vi om hur en liten sten revs loss och till sist upp-
fyllde hela jorden. Denna sten är Kristus, och den representerar hans klipp-
natur, det vill säga hans trofasthet. Kristus ska till slut uppfylla hela jorden 
genom oss. Och då ska alla andra riken göras till intet. 

Men detta sker inte i ett nu då Kristus kommer tillbaka. Församlingen 
måste lära sig att regera i anden, liksom Israel fick lära sig att genom lyd-
nad och tillit inta löfteslandet steg för steg (2 Mos – Josua). Det kommer en 
dag då Satan är bunden och Kristus regerar hela jorden, men vi kan inte slå 
oss till ro med att invänta denna dag. Vi ska lära oss att regera nu. Det är i 
denna tidsålder vi måste lära oss att ta emot upphöjelse på rätt sätt så att 
vi inte faller när den ges oss. Vi kan bara bära upphöjelse om vi är gömda i 
Kristus och förkrossade i oss själva. 

Varför tillåter Gud förföljelse? 

När kyrkan i Romarriket först gavs upphöjelse i och med kejsar Konstan-
tins frihetsedikt år 313 var hon inte redo. Friheten omvandlades mycket 
snabbt till en ny bundenhet som innebar att villfarelser kom att prägla kyr-
kan, och hon förföljde dem som var mer trogna Kristus än hon själv. Ändå 
får vi betrakta det som hände under kyrkans första period som en liten för-
smak på vilken kraft gudsriket har. Både Israels intagande av Kanaans land 
och kyrkans intagande av Romarriket är skolexempel på vad som ska ske i 
mycket större skala strax innan Jesus återkommer. Men nu ska inte histori-



7 

en upprepa temporära segrar som strax efteråt resulterar i avfall. Det ska 
bli en förblivande seger som förvandlar jorden. 

Ännu har inte förföljelser mot dem som älskar sanning upphört inom 
kristna församlingar och rörelser. 

Gud tillåter förföljelse för att ge tillfälle att växa i mognad åt dem som 
ska bli betrodda med regeringspositioner i det kommande Gudsriket, 5 Mos 
28:7, Upp 6:11. Det finns en tid för förföljelse, och det finns en tid för upp-
höjelse. Det vi behöver hålla siktet på, är att nå fram till tiden för upp-
höjelse. 

5 Mos 28:10: Och alla folk på jorden skall se att du är uppkallad efter HER-
RENS namn och de skall frukta för dig.  

Guds rike kommer inte som en överraskning när Herren återvänder. Ri-
ket är mitt ibland oss, och måste växa till inom oss för att bli synligt för 
världen. Guds rike består nämligen av människor som är hängivna Herren 
och som utstrålar hans härlighet. När denna process har fulländats kommer 
den att kulminera i Herrens återkomst. 

Luk 17:20-21: Då Jesus blev tillfrågad av fariséerna när Guds rike skulle 
komma, svarade han dem: "Guds rike kommer inte så att man kan se det 
med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är 
det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er."  

Innan Kristus hämtar hem sin brudeskara ska vi ha predikat evangeliet 
till ett vittnesbörd för alla folk, Matt 24:14. Detta innebär att alla ska ha fått 
den helige Andes vittnesbörd inom sig att Kristus är Herre. Ingen ska vara i 
tvivelsmål om detta längre. Ingen ska bli oberörd av evangeliet. 

Joh 16:7-8: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kom-
mer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. 
Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdig-
het och dom. 

När vi får kraft att predika evangeliet i harmoni med den helige Ande, 
kan ingen förbli oberörd, inte ens ogudaktiga ledare i förtryckar-regimer. 
Alla ska bli överbevisade.  

Joh 17:21: Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig 
och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt 
mig.  
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Förutom att Jesus här bad för sina lärjungars enhet profeterade han ock-
så i samma bön om att världen kommer att tro den dag de ser de kristnas 
enhet. Och det kommer att vara en enhet där vi är inneslutna i Herren själv. 
Han kommer att vara synlig genom oss. Just därför kommer världen att tro, 
för de kommer att se Guds oemotståndliga natur uppenbarad i köttet. 

Ekumenik i mänsklig kraft 

När detta skrivs har vi bevittnat flera försök att ena Guds folk genom 
samarbeten och sammanslagningar av organisationer och lokala försam-
lingar. Detta behöver inte vara fel, men det är inte på detta sätt som enhet i 
den helige Ande uppstår. Vi kan inte uppfylla Jesu bön. Bara Gud kan. För 
att bönen ska uppfyllas måste Guds liv flytta in i oss. Egentligen är bönen 
redan uppfylld, eftersom enheten finns där Guds Ande råder. Men vi har 
bara ibland och bara under korta perioder sett en sådan enhet existera i nå-
gon större omfattning. Där den lyckats ta fart och sprida sig har fienden 
snart lyckats så splittring, eller så har enheten omvandlats till ett sekte-
ristiskt förtryck, som är en form av satanisk enhet. Om vi inte äger Guds 
visdom blir vi ett lätt byte för fienden, eftersom vi inte i tid varseblir hans 
attacker. 

Vikten av att skilja köttet från anden 

Vi måste lära oss att skilja mellan kött och ande. Detta kräver ingående 
kunskap i Guds ord. 

Hebr 4:12: 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.  

Vi kanske har läst Bibeln under lång tid. Några av oss började redan när 
vi lärde oss läsa. Men om vi inte förstår Skriften kommer vi ändå inte att 
kunna hysa Guds närvaro, eftersom den läcker ut genom missförstånd, fel-
aktiga gudsbilder och felaktiga föreställningar om ledarskap mm.  

Kol 1:9-10: Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be 
för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all 
andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga 
honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen 
om Gud.  

Vi ser alltså att rätt kunskap om Gud är nödvändig för att vi ska kunna 
bära frukt som grenar på vinträdet Jesus. 
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Felaktig kunskap om Gud kan bero på felaktiga översättningar som styrs 
av översättarnas traditionsbundna tolkningar, men även på att Guds ord 
inte står så högt i kurs i många församlingar. 

När vi befinner oss i anden tillsammans med Herren själv, när vi ser 
verkligheten såsom Gud ser den, när vi ser Guds plan, har vi makt att störta 
allt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Vi kommer att ha makt till 
och med över förtryckarregimer. 

2 Kor 10:4-6: De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud 
att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som re-
ser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge 
hos Kristus och är beredda att straffa all olydnad, så snart ni har blivit full-
komligt lydiga.  

Lägg märke till villkoret i sista satsen ovan. Vi måste vara i samklang 
både med Gud och med alla som tillhör hans kropp, hans församling på jor-
den, för att äga full auktoritet i anden. Fullkomlig lydnad innebär lyhördhet 
för Guds Ande. Först i det tillståndet kan vi bestraffa eller ta till fånga all 
olydnad mot Gud.  

Vi har ibland sett hur Guds tjänare befallt både sjukdomar och onda an-
dar att ge vika. De som utfört sådant har nått en viss nivå av andlig auktori-
tet. Men vi måste nå full andlig mognad för att få hela den auktoritet som 
tillhör Kristus. 

Ef 4:12-13:  De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp 
Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds 
Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kris-
tus.  

När vi är helt uppfyllda av Kristus, kommer vi också att göra hans gär-
ningar och ännu större, Joh 14:12.  

Vår lydnad får inte vara sämre än den Israel manifesterade under Josua 
ledning: 

Jos 24:31:  Och Israel tjänade HERREN , så länge Josua levde och så länge de 
äldste levde, de som var kvar efter Josua och som visste om alla de gärning-
ar HERREN hade gjort för Israel.  

Under Josuas ledning kunde Israel inta löfteslandet, en förebild på det 
rike Jesus håller på att upprätta. Tänk också på att Josua och Jesus är sam-
ma namn i hebreiska språket och att de betyder frälsare. Josua var en före-
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bild på frälsaren Jesus. Josua var inte fullkomlig, men ändå visade hans le-
darskap på en hög grad av följsamhet mot Herren. Inte många idag har 
samma följsamhet som den Josua uppvisade. 

Jos 1:5: Ingen skall kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har 
varit med Mose, så skall jag också vara med dig. Jag skall inte lämna dig el-
ler överge dig.  

Vid denna tidsålders slut ska det som är sått av Guds säd mogna. Det ska 
ske strax innan Jesus återkommer. Vi ska bli fullkomligt lydiga. Ingen ska 
kunna stå oss emot. Vi ska likna vår mästare. 

Luk 6:40: En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när någon har blivit 
fullärd blir han som sin lärare.  

När skörden blir mogen 

I Matteus evangelium kapitel 13 berättar Jesus en liknelse som syftar på 
skördens mognad vid slutet av vår tidsålder. Här framkommer att skörden 
mognar vid tidsålderns slut, vilket innebär att vi har den bästa tiden fram-
för oss. Samtidigt kommer också fiendens sådd att mogna, men vi får veta 
att Herren då ska binda denna skörd i knippen och bränna upp dem. Fien-
dens skörd kommer att tillintetgöras. Markus evangelium ger oss ytterliga-
re information om skörden: 

Mar 4:26-29:  Jesus sade: "Guds rike är likt en man som sår säd i jor-
den. Han sover och stiger upp, natt följer på dag och säden kommer upp 
och skjuter i höjden, han vet själv inte hur. Av sig själv ger jorden gröda, 
först strå, sedan ax och därefter fullmoget vete i axet. Och när grödan är 
mogen räcker han genast ut skäran, eftersom skördetiden är inne." 

Det är först vid skördetiden, vid denna tidsålders slut, som Guds sådd 
har mognat tillräckligt för att kunna bära den rika frukt som är bestämd för 
den. Denna tid står nu för dörren. 

Matt 10:22-23: Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den 
som håller ut intill slutet skall bli frälst. Och när man förföljer er i en stad, så 
fly till en annan. Amen säger jag er: Ni hinner inte igenom Israels städer, för-
rän Människosonen kommer.  

Ovanstående är inte en profetia om världsvid förföljelse eller evange-
lisation, utan om hur situationen i Israel kommer att se ut vid tidsålders-
skiftet. Jesus målar här en bild av brådska. Fokus ligger på Israel, vilket be-
tyder att alla andra folk har haft sin besökelsetid och kunnat säga sitt ja till 
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Herren, Rom 11:25. Det kommer att bli en kort men intensiv period av 
evangelisation i Israel. Det sker när skördetiden är inne. I slutskedet kom-
mer Israel som helhet att bekänna Jesus som sin Messias och Herre. Men Is-
rael kommer inte att kapitulera inför honom utan motstånd, därav förföljel-
sen.  

Självklart utesluter inte detta att förföljelse fortsätter också i andra delar 
av världen. Men det som är viktigt att förstå är att ingen förföljelse ska ha 
makt över oss om vi är lydiga Herren och utövar vår auktoritet i den andliga 
dimensionen genom bön.  

Auktoritet över fienden 

Som illustration på hur man kan utöva andlig auktoritet över fienden, 
kan vi betrakta hur det gick för två av Jesu närmaste apostlar, Jakob och 
Petrus. 

Apg 12:2-3: Och Jakob, Johannes bror, lät han [kung Herodes] avrätta med 
svärd. När han såg att detta vann bifall hos judarna, fortsatte han och lät 
gripa också Petrus. 

Apg 12:5-8: Petrus hölls därför kvar i fängelset, och församlingen bad uthål-
ligt till Gud för honom. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför 
rätta, låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och 
utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Och se, en Herrens 
ängel stod där, och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i si-
dan och väckte honom och sade: "Skynda dig upp!" Då föll kedjorna från 
Petrus händer, och ängeln sade till honom: "Sätt på dig bältet och ta på dig 
sandalerna." Petrus gjorde det, och ängeln sade: "Ta på dig manteln och följ 
mig."  

Petrus räddades alltså, medan Jakob i förtid gick hem till Herren. Att det 
var i förtid kan vi väl räkna ut av det faktum att han var specialtränad av 
Herren, som en av hans närmaste lärjungar. Han skulle ha kunnat göra 
mycket nytta på jorden. Självklart ville djävulen döda dessa lärjungar, som 
utgjorde det största hotet mot hans rike just då. Det verkar som att försam-
lingen glömde att be för Jakob. Egentligen vet vi ju inte, eftersom inte allt 
berättas i Skriften, men så ser det i varje fall ut att vara. 

Minns vad Jesus sade: 
Joh 10:18: Ingen tar mitt liv ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har 
makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått 
av min Fader."  


