
Guds folk måste mobiliseras för att ta emot väckelsen
År 2020 kan bli ett år då skakningar av olika slag, som Bibeln talar om, kommer att tillta i styrka
och omfattning.  Flera starka jordbävningar har skett  i  början på detta år,  något massmedia inte
rapporterat  om  då  man  varit  upptagen  med  coronaviruset.  Jordbävning  i  havet  utanför  ryska
ostkusten nära Kurilöarna med magnituden 7,5. I Kroatiens huvudstad Zagreb en jordbävning på
5,3, den kraftigaste där på 120 år som orsakade stora skador. Andra områden som nyligen drabbats
är Oklahoma, USA, Iran, Filippinerna, Japan, Mexico och Turkiet.
   Det gäller även ovanligt stora temperaturskillnader på jorden den senaste tiden. Till detta kan
läggas  en  global  virus-pandemi,  i  Bibeln  kallad  pest.  (Luk.  21:11).  Positivt  är  dock  att
luftföroreningarna stannar av och kriminaliteten minskar dramatiskt.
   Svenska Evangeliska Alliansens generalsekreterare (SEA), Olof Edsinger skriver i en ledarartikel:
”Ingen som kan sitt Nya testamente kan vara helt tagen på sängen av det vi upplever i dessa dagar.
Jesus  själv  talar  om  ´födslovåndorna´  som  ska  föregå  hans  andra  tillkommelse,  och
Uppenbarelseboken  talar  om  sigill  och  basuner  och  vredesskålar.  Tiden  och  stunden  för  Jesu
återkomst bör vi vara försiktiga att sia om. Men den mest intressanta frågan är kanske ändå den här:
Vad krävs för att en nation ska falla ner på knä? Vad krävs för att vi alla ska inse vårt behov av en
kraft som är större än vår egen?” (Världen idag, 20-03-25).

Starka födslovåndor i samhället
Sverige befinner sig i ett sårbart läge och samhället skakas om på ett sätt som vi inte upplevt på
mycket länge. Stockholms gator och torg, där normalt stadsbor, lantisar och turister trängs, ligger
nästan öde. Tunnelbanan och bussar kör näst intill tomma. Som en följd av detta är många butiker,
restauranger, biografer och museer stängda. En märklig situation för oss svenskar som räknar med
att allt brukar vara som vanligt när vi vaknar upp till en ny dag. 
   Det som sker i världen (med klimatförändringar) och i samhället (corona-pandemi) just nu är
beskrivet  som ett  framtidscenario  av  profeten  Jesaja  i  det  24:e  kapitlet,  som i  Folkbibeln  har
rubriken ”Den stora domen över hela jorden”. Vi kan inte blunda för att det som nu sker kan vara
förspel till den oundvikliga dom som en rättfärdig, helig Gud har bestämt måste ske. 
   I spåren av corona-pandemin påverkas samhällsekonomin på ett sätt som vi inte upplevt sedan
krisen på 1990-talet. Torsdagen den 12 mars blev raset på Stockholmsbörsen historiskt med minus
11,1 procent. Så mycket har inte börsen fallit sedan "den svarta måndagen" 1987. Sedan dess har
Stockholmsbörsen hittills tappat mer än 30 procent och bedömare menar att ingen vet hur slutet på
detta ras ser ut. Det kan mycket troligt leda till en depression som sätter välfärden och människors
liv på hårda prov.
   Märklig vecka i riksdagen då kriserna tornar upp sig. Kristdemokraterna har representerats av
enbart  tre ledamöter. "Den här situationen har vi aldrig varit  med om i modern historia", säger
Camilla Brodin till tidningen Dagen.
   ”Guldbron” (nyligen anlänt från Kina av alla länder!), som ska placeras vid Slussen i Stockholm,
skulle bli en stor publikattraktion då den lades på plats i mitten på mars månad. Det blev istället ett
ganska ensamt arrangemang för de skickliga anläggningsarbetarna.
   Hälso-  och sjukvårdsdirektören  i  Region Stockholm,  Björn Eriksson,  uttryckte  sin  oro  över
coronavirusets smittspridning på en presskonferens den 20 mars: ”En unik medicinsk utmaning som
vi inte har sett motstycke till i modern tid.” Utmaning låter som något den driftiga gärna tar sig an,
men Eriksson sade också: ”Vi ser covid-19 som en storm men är osäkra på dess gång och kraft.”
(SvD, 20-03-21).
   Det här har ingen i vårt land varit med om.  Läget är mycket allvarligt, betonar LO-basen Karl
Petter Thorwaldsson.  –  Det går inte att jämföra med de kriser vi tidigare sett historiskt. Den här
gången är det en utompåverkan från coronaviruset, säger han. - Företag slår igen, massarbetslöshet
hotar, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.  Läget är mycket, mycket allvarligt, enligt Jan-
Olof  Jacke.  Och  det  går  med  lavinfart.  –  Nästan  ingen  sektor  är  oberörd,  säger  han  och  tar
depression i sin mun utan att kunna svara på hur långt bort den eventuellt är. (TT, 20-03-20).
     



Sverige – ett nedrustat land
Sverige  har  varit  ett  föregångsland  när  det  gällt  att  skydda  nationens  territorium  och  dess
medborgare från olika hot och angrepp. Men efter det kalla krigets slut för cirka 30 år sedan har vi
sett ett annat förhållningssätt hos riksdagspolitiker. Tvärs emot vår tradition har Sverige gått före i
att nedrusta försvaret på olika områden. I det avseendet har politiker visat ett naivt handlande, för
att inte säga ett oansvarigt handlande, som försatt Sverige i ett exempellöst svårt dagsläge. 
   Det var Berlinmurens fall 1989 och Sovjetunionens fall 1991 som förändrade förutsättningarna
för Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Den viktigaste förändringen var att våra politiker inte
längre bedömde att det fanns någon risk för att Sverige skulle invaderas militärt. Synen på Sveriges
säkerhet förändrades. Det var främst Socialdemokraterna och senare också Miljöpartiet som drivit
frågan om nedrustning i riksdagen. År 2008 sade Urban Ahlin, dåvarande utrikespolitisk talesperson
för Socialdemokraterna, att han inte ångrade detta. Orsaken till nedrustningen, menade han, var ju
att  man  inte  såg  något  militärt  invasionshot.  Året  därpå  beslutade  riksdagen  att  avskaffa  den
allmänna värnplikten i fredstid. Man skulle nu lita till en väl slimmad yrkesarmé.
På senare tid har den allt tydligare Globaliseringen ökat sårbarheten i nationerna genom att enskilda
händelser  snabbt  kan  få  regionala  eller  globala  återverkningar,  såsom  terrorism,  spridning  av
massförstörelsevapen, organiserad brottslighet, pandemier och miljökatastrofer. 
   År 2014 sade man att sannolikheten att Sverige skulle drabbas av en militär invasion var mycket
liten. Den militära underrättelse- och säkerhetstjänstens (MUST) årsrapport för 2019 ger en annan
och  dystrare  bild  av  det  globala  säkerhetspolitiska  läget.  Must  konstaterar  att  läget  präglas  av
osäkerhet och instabilitet i den liberala världsordning som nu råder. I Sveriges närområde finns en
ökad  militär  aktivitet  vilket  innebär  en  ökad  risk  för  militära  incidenter  som  kan  leda  till
upptrappning, skriver Must. Men samtidigt som det militära hotet har minskat i styrka, har andra
ökat. Sådant som terrorism, etnisk rensning, flyktingkatastrofer, sönderfallande stater och miljö- och
naturkatastrofer. Det är kriser som kan uppstå mycket snabbt och som inte tar hänsyn till  några
nationsgränser. 
   Ett talande exempel på att Sverige befinner sig i ett allvarligt krisläge är att man haft för avsikt att
upprätta ett fältsjukhus vid flygflottiljen i Uppsala, men som senare placerats på Stockholmsmässan
i Älvsjö i södra Stockholm. Det är första gången försvaret upprättar ett fältsjukhus i skarpt läge på
svensk mark och tanken är att det ska rymma 30 intensivvårdsplatser. (SvD, 20-03-22).  
Detta förfarande har dock kritiserats av läkare som menar att det blir ett spel för galleriet eftersom
det finns befintligt intensivvårdssjukhus i bergrummet under Södersjukhuset som går att sätta igång
lika snabbt.
   Beredskapslagren började byggas upp efter andra världskriget och växte stadigt från 1960-talet
fram till i början på 1990-talet. De flera hundra beredskapslagren låg utspridda över hela landet
invid  järnvägsnätet  för  att  varorna  snabbt  skulle  kunna spridas  ut.  Vad gäller  sjukvården  hade
dåvarande statliga Apoteksbolaget från 1970 till tidigt 90-tal lager av mediciner, och staten hade
vissa lager av sjukvårdsutrustning. Då nedmonteringen tog vid såldes tusentals ton mat vidare och
sjukhusen  gick  över  till  ett  ”just  in  time”-scenario.  I  dag  finns  inga  beredskapslager  kvar  och
bedömningen från Civilförsvarsförbundet är  att  Sverige skulle  klara sig i  ungefär en vecka om
importen av mat upphörde. I dag finns inga nationella riktlinjer för lager av sjukvårdsmateriel utan
det är upp till regionerna. De flesta regioner har gått över till ”just in time”-leveranser, vilket är en
slags Ikeamodell där varor omsätts hela tiden. Det gör sjukvården sårbar vid störningar. (Världen
idag, 20-03-18). 
   Ett  annat  exempel  på  politikernas  aningslöshet  är  besöket  i  riksdagen  av  Niklas  Arnberg,
professor i virologi vid Umeå universitet, och hans kollegor i november förra året. Arnberg varnade
då för det som vi nu lever mitt uppe i. Intresset var inte stort bland riksdagsledamöterna och bara ett
fåtal var närvarande vid Arnbergs föredragning. Han säger att WHO (Världshälsoorganisationen)
har en lista med tio sjukdomar orsakade av virus där nummer 10 på listan kallas för ”sjukdom X”. I
två år har WHO varnat för att ett okänt virus kan komma att orsaka en sjukdomspandemi (”sjukdom
X”). I Sverige har vår beredskap varit dålig och även om det finns forskning så har vi förhållandevis
få som forskar på virus, säger Arnberg. Han jämför med Finland, som har hälften så stor befolkning,
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men har dubbelt så många forskare i ämnet som i Sverige. Det vi nu måste göra är att satsa mycket
mer på forskning och inte slå oss till ro när smittspridningen klingar av, vilket har hänt vid tidigare
pandemier. (Malou efter tio, TV4, 20-03-20).   

Svensk kristenhet står vid ett vägskäl
Kristenheten i Sverige har varit på tillbakagång, både kvantitativt och kvalitativt, sedan 1990-talet.
De senaste åren har vi dock sett en del positiva saker hända som pekar i rätt riktning. Hundratals
människor har kommt till tro den senaste tiden och blivit döpta till Kristus. Evangelisten Sebastian
Stakset och hans stora kampanjer, som har påverkat både inom och utanför kyrkorna, är ett sådant
exempel. Besöken av förebedjare från Tanzania, som medverkat i stora bönekonferenser såväl som i
lokala församlingar, är ett annat exempel. Pingströrelsens riksevangelist Tigleth Malkey, som reser
runt i församlingar för att uppmuntra till bön och hjälpa människor att ta emot andedopet, är ännu
ett exempel.
   Men detta  är  inga säkra tecken på att  en samhällsväckelse är på gång i  vårt  land.  Bibliska
väckelser  föregås  alltid  av  att  Guds  folk  går  ner  på  sina  knän  och  bekänner  sina  synder  och
omvänder sig från sina onda/egna vägar. (2 Krön. 7:14). Guds välsignelseord och Hans korrigerande
ord går hand i hand enligt Luk.2:34 och Upp.1:5, 16. Samtidigt som Herren välsignar människor
kommer han också låta Andens svärd,  som är Guds ord (Hebr.  4:12), gå igenom hjärtat  till  att
åtskilja det som är köttsligt från det som är andligt. Om vi i Sverige ska erfara att Guds ansiktes ljus
lyser över oss till välsignelse måste vi tillåta hans svärd, det heliga Ordet, gå genom våra hjärtan. Vi
måste ha ”omskurna hjärtan” i den sista tiden.
   Herren kallar oss kristna till "tröskplatsen". Det är särskilt fem områden/tankebyggnader som
slagan  -  DHA –  slår  på  just  nu  i  kristenheten  –  1.  Liberalteologi/Bibeln  som  Guds  Ord;  2.
Försoningen/vem Jesus  är  och vad han gjort;  3.  Abortsituationen;  4.  Homosex/enkönad sexuell
relation;  5.  Inställningen  till  Israel.  På  dessa  områden  kommer  ett  åtskiljande  gå  genom
församlingar, hemgrupper, bibelskolor, familjer och släkter.
   Sveriges Kristna råd (SKR), där de flesta samfunden är representerade, är den organisation som
främst representerar kristenheten i Sverige. Därför är det viktigt att syna den för att se hur man
förhåller sig till de ovan fem nämnda områdena. Samtidigt måste sägas att SKR inte utgör en biblisk
andlig enhet utan en organisatorisk enhet, vilket innebär att varje samfundsrepresentant inte behöver
hålla med om allt som beslutas men ändå är ansvarig för varje beslut som SKR fattar.  Man har
antagit  Charta Oecumenica som arbetsdokument vilket  innehåller 26 förpliktelser som kyrkorna i
Europa är inbjudna till att anta så att "en helig katolsk och apostolisk kyrka" på nytt ska bli synlig. 
Utrymmet medger inte att gå in i några detaljer. Det får räcka med att konstatera att detta dokument
siktar  mot  en  superkyrka,  något  Bibeln  beskriver  kommer  att  ske  i  den  sist  tiden  innan Jesus
kommer tillbaka. (Upp. 17 och 18).

Det är tid för omvändelse
Det andliga och sociala läget i Sverige och i Norden är mycket kritiskt. Därför behöver vi be och
ropa till Gud om ett mäktigt ingripande i våra nordiska länder till hans Namns förhärligande och
människors frälsning. Nya testamentet är omslutet av ett omvändelsebudskap. Jesu första predikan
lyder: ”Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangeliet!” (Mark. 1:15). Och i
Bibelns sista bok har Jesus ett budskap om omvändelse till fem av de sju församlingarna i Mindre
Asien. (Upp. 2 och 3). Att mana till omvändelse och kalla till förbönstjänst var också huvudsyftet
med bönehelgen i Solnahallen, Nordens kallelsestund och som man ägnade mest tid åt i mötena.
Omvändelse är något som hör till en kristen livsstil. 
   Ett profetiskt budskap som pastor Sven Nilsson bar fram i Örebro den 22 september 2019 lästes
upp i bönekonferensen: ”Från den dagen ni omvänder er, ska min glädje ge er styrka och villighet
att lägga tillrätta det som har blivit fel under er olydnads tid. Jag går inte tillrätta med er svaghet,
ty den känner jag, säger Herren. Jag söker er tillit, att ni lyssnar i tro till mitt Ord. Att ni lyder i
kärlek  och  respekt  för  mig,  den  ende  Herren  Gud,  den  Allsmäktige.”  (Utdrag  från  ett  längre
budskap).



   Ett  brev  till  Jesu  Kyrka  från  Werner  Woiwode,  grundare  av  det  Europeiska  bönenätverket
Abraham Ministries, lästes också upp och togs emot under stort allvar och gripenhet av deltagarna.  
”Detta brev är ett budskap från Jesus Kristus till Hans kyrka. Det är riktat till dem som faktiskt
tillhör den, men också till dem som tror att de är en del av Herrens kyrka och inte inser att de står
utanför... Det här är Herrens ord som jag uppfattade det: ´Min Kyrka är i en nödsituation!´  Min
kropp är allvarligt och dödligt sjuk. Men ni är inte medvetna om det. Ni inser det inte ens för ni
sover  eller  är  för  upptagna  med  annat.  Det  är  en  sömn  som  orsakas  av  självrättfärdighet,
självbelåtenhet, själviskhet, självbestämmande och ljumhet. Andra hör inte för att de är forcerade,
fångna i en religiös, köttslig, känslostyrd aktivism. 
   Jag vill föra er alla tillbaka till Mig för jag älskar er. Därför att ni ska bli dem ni är menade att
vara och också göra det Jag har kallat er till! Jag kommer att förbereda och utrusta er eftersom i ert
nuvarande skick många av er är förlorade, även om ni är övertygade om att ni är frälsta.  På tre
områden måste ni väckas till verkligt liv och som Jag vill kalla er tillbaka till. 
 1.  Det har Jag emot er att ni har övergett er första kärlek. Omvänd er och återvänd till er första
kärlek!  För ni  har  lämnat  Mig, källan med det  levande vattnet  och istället  grävt  era  egna usla
brunnar som inte håller vatten. Kom, alla ni som är nertyngda och bär tunga bördor. Jag kommer att
vederkvicka er. Jag kommer att ta min boning i er. 
Jag vill kalla dig tillbaka till denna den djupaste av alla kärleksfulla relationer. Min Far och jag
längtar innerligt efter en sådan relation genom vilken vi vill uppenbara oss för dig. (Joh. 15: 4). 
 2. Detta har Jag emot er att ni har vänt er bort från mitt Ord. Vänd åter till mitt Ord.  (Joh. 1:1-3,14).
Dessa verser visar på ett överväldigande sätt vad mitt Ord handlar om. De borde överbevisa er och
leda er till en större hunger efter mitt Ord. 
 3. Detta har jag emot er att ni har avskurit er från era rötter. Vänd tillbaka till en förståelse för era
rötter, till judarna, till Israel. ”...eftersom frälsningen kommer från judarna.” (Joh. 4:22b). 
Älskade barn, er bror Paulus förklarar för er om era rötter i sitt brev till romarna. (Rom 11:1, 11).” 
   Vi kan nu befinna oss i den skakningsperiod som Jesus sade skulle föregå födslovåndorna som
leder fram till Hans ankomst för att hämta Bruden. Det har varit Guds timeing att bönehelgen 13-15
mars i Solnahallen kunnat hållas i inledningen till corona-pandemin, en kris som påverkar i stort sätt
hela världen. Vi kommer inte att kunna gå tillbaka till det man kallar för "normalt liv" efter att
denna pandemi ebbat ut, utan vi måste inrikta oss på att leva ännu närmare Herren och varandra i en
apostolisk kristen tro och efterföljelse.
Claes-Göran Bergstrand. 2020-03-25.


