
Landets grundvalar vacklar – och det går fort

Sverige är ett av världens främsta länder vad gäller demokratiska värden och materiell välfärd. Till
den  höga  nivå  har  vårt  land  vuxit  fram  under  de  senaste  150  åren.  En  tid  då  de  mest
samhällsförvandlande  väckelserna  ägt  rum  i  Sverige.  Vi  har  all  anledning  att  uttrycka  vår
tacksamhet till Herren för vårt land. Nestorn i pingströrelsen, pastor Lewi Pethrus, insåg betydelsen
av att uttrycka tacksamhet till Gud för att vårt land skonats från kriget på 1940-talet. 1952 skrev han
sången ”Svenska folk du borde tacka”, en sång som vi behöver påminnas om i dag. 
”Svenska folk du borde tacka Gud för landet han dig gav, detta land, som såg oss födas, där en
gång vi får vår grav. Där föräldrarhemmet trygga givit oss en barndom skön, där en älskad mor oss
lärde bedja trosfrisk barnabön. 2. Han med fulla händer givit riklig bärgning av vårt land: bröd
från slätter,  malm från bergen,  allt  är  gåvor av hans hand.  Mörgrön skog och blomsterängar,
sommarsol på evig snö är ju smycken som han strödde rikligt över land och sjö. 3. Satte han vid
landets gränser en osynlig änglavakt, som i ofärdstider kunde skydda det från svärdets makt. Huru
eljest fick det njuta sekellånga fredens dag, medan hela världen blödde under krigets hårda dag? 4.
Svenska folk, du borde tacka, tacka Gud av all din själ, för det land som han dig givit, att han
vårdat det så väl. Bed att han det ville hägna med sin nåd från strand till strand. Tacka så din Gud
för gåvan, för ett älskat fosterland!”
Den uppmaningen gäller i högsta grad i dag. Det är mycket positivt som händer bland Guds folk
just  nu,  inte  minst  på  bönens  område.  Ungdomar  samlas  till  bönenätter  på   olika  håll,  och
församlingsledare  från  olika  samfund  möts  i  en  ödmjuk  attityd  då  man  välsignar  och  ber  för
varandra.
Men mycket i det sekulära samhället går åt fel håll. Landets grundvalar är på väg att upplösas och
det går fort. Sveriges starka symbol, den korsmärkta flaggan i gult och blått, håller på att slitas isär i
den  moraliska  snålblåst  som  viner  över  landet.  Det  är  korset,  Guds  dom  över  synden  och
försoningen  med människan och skapelsen,  som håller  ihop flaggans  fyra  fält,  samhällets  fyra
grundpelare.  Dessa är  tryckfrihet,  yttrandefrihet,  samvetsfrihet  och religionsfrihet.  För  att  dessa
friheter ska kunna vara starka måste Kristi kors lyftas högt i vårt land i dag. Och det är främst den
kristna  församlingens  ansvar.  Därför  behöver  vi  den  helige  Andes  ledning  och  kraft  mer  än
någonsin. (Sak. 4:4). 
Ödesfrågor som måste konfronteras i andevärlden är dels hbtq-agendan med den förvirrade queer-
teorin, tillsammans med abortsituationen och en snöpt samvetsfrihet. Det vilar en blodsskuld över
landet  genom  att  ofullgångna  foster  dödas  –  1  abort  varje  kvart,  statistiskt  sett.  Dels  en
våldsmentalitet,  med  tilltagande  misshandel  och  råa  mord.  Och  Sveriges  officiella,  negativa
hållning gentemot Israel har ställt vår nation på fel sida om Herrens härlighetstron (Matt. 25:31f.),
vilket kan få allvarliga konsekvenser inom en snar framtid. 
Nu vill  Herren  resa upp den profetiska  Elia-tjänsten  i  Kristi  Kropp genom överlåtna  män och
kvinnor. Tjänsten är tvåfaldig – dels att samla ett enat Gudsfolk och dels att konfrontera de orena
och falska andemakterna. (Mal. 4:5-6). Det är ingen lätt uppgift men är helt nödvändig om Sveriges
land och dess medborgare ska räddas undan domen. Om vi ödmjukar oss och vänder om till Herren
i bot och bön kommer Gud att sända en andeutgjutelse som är starkare än någon gång tidigare. Jag
tycker mig höra ”bruset av regn” i Sverige just nu. (1 Kung. 18:41f.). Sverige ligger i Guds vågskål
och  2018  kan  vara  avgörande  för  vilken  skål  som  ska  väga  tyngst  framöver  –  den  kristna
församlingen eller det sekulära samhället. Gud älskar Sverige och vill alla människors frälsning!


