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Medan jag gjorde mig redo att förbereda mig för nästa budskap I serien Biblisk
Sanning Angående Staten Israel så fick jag ett e-mail från en person I vår kyrka.
Här är ett utdrag:

“Jag har slutat lyssna på dina predikningar… Jag kan inte lyssna på något
som du predikar… Detta har att göra med min sjukdom. Det sätt på vilket du
predikar och beskriver Gud på, gör mig ännu mer instängd i min oförmåga
att bemöta Gud (som en kärleksfull fader som vill helbrägdagöra mig)… Jag
gjorde allvarliga försök att bli ’god nog’ och möjligen förtjäna en hård Guds
uppmärksamhet… Och där befinner jag mig (och är väl inte den ende),
kämpar för att komma närmare Gud, att lämna min jordiske fader, som ingav
mig fruktan, bara krävde, utan kärlek, och jag kan inte nå dithän… Och här
står jag (och är väl inte den ende) De flesta därute är lika sårade som jag
(eller mer)och de kan inte ha något förhållande till en hård Gud… Dina
predikningar är till för de som är mogna i sin attityd och kunskap och även
helade från nedbrytande ting. Bara sådana personer kan smälta dina
predikningar, särskilt då samma tenor är i farten varje vecka.”
Denna person är en mycket nära vän till min fru och mig och skrev inte för att
hon var arg, utan av sorg över sin sjukdom som hon inte har blivit av med. Jag
tänkte över det och frågade Gud vad jag skulle göra. Detta är vad den Helige
Ande sade mig:

NATIONELLA OCH GLOBALA DOMAR
Gud tar hand om mänskligheten på två sätt: som individer och som grupper
(städer, regioner och nationer).
Vi vet att Gud är kärlek men han är också domens Gud. Han älskar syndaren
men hatar synden. Om det inte hade varit så skulle Gud aldrig ha sänt Jesus för
att dö på korset för mänskligheten. Joh. 3:16-17
När Gud stod redo att döma städerna Sodom and Gomorra, tog han vård om
särskilda individer eftersom en stor grupp människor skulle gå under.
1. Gud bestämde att inte dölja domen för Abraham. 1 Mos. 18:16-21
2. När Abraham bad för de som kanske var rättfärdiga, var Gud villig att spara
städerna om det fanns tio rättfärdiga i dem. vers 21-33
När änglarna kom till Sodom var Abrahams brorson den ende mannen som var
rättfärdig. Se hur Guds kärlek yttrade sig: Änglarna gick ur vägen för att
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skydda Lot och hans familj och såg till att de säkra kom ut därifrån innan
städerna förstördes av eld och svavel. 1 Mos. 19:1-29

ISRAEL OCH EGYPTEN
När Gud började döma regeringen och folket i Egypten, gjorde han skillnad
mellan Israels barn och egyptierna. Medan han straffade folket I Egypten hårt,
räddades Israel undan vreden. 2 Mos. 8:22-24; 9:4-6, 22-26; 10:21-23; 11:7

UNDER VEDERMÖDAN
Gud har lovat skydd för sitt folk när hans vrede hälls ut över jorden. Därför kan vi
sluta oss till att när Gud dömer globalt så kommer han att se efter sitt folk och
spara dem som individer. Upp. 7:1-3; 9:1-4

DET KOMMER ALLTID ATT FINNAS SÅRADE MÄNNISKOR
När Gud dömde de nordliga stammarna och senare Juda och Benjamin, fanns
det rättfärdiga människor ibland dem. Det fanns också de som blev sårade men
Gud kunde inte vänta på att hela hans folk hade blivit helat, utan hällde ut domen
medan han tog hand om sitt folk dag för dag. Ett viktigt exempel på detta var
Daniel och hans tre vänner. Daniel 1:17-20

DOMEN ÄR ÖVER OSS
Under många år har välståndspredikanterna använt radio och TV för att leda
massor av kristna att tro att Gud skulle göra dem alla rika. Robert Schuller
trumpetade att Gud är kärlek, och om man bara hade en positiv attityd så skulle
alla problem lösas. Rick Warren kom med sina målinriktade kyrkor, en litet
annorlunda version av Robert Schullers New Age-läror. Efter det kom Bill Hybels
med sökarvänliga kyrkor. Den senaste vågen i villfarelsen är Emerging
Churches.
Lärogrunderna om att bli född på nytt, ånger, helvete, dom, att leva ett heligt liv,
etc. har kastats på historiens skräphög och möjligheten av att Gud kommer att
utfärda domar anses inte som politiskt korrekt. Den brännande frågan för Rick
Warren och andra är den globala uppvärmningen och behovet av att rädda
planeten istället för att rädda människor från helvetet.
Pastor David Wilkerson profeterade så tidigt som 1972 att det skulle bli en global
ekonomisk kris som skulle drabba folks välstånd.
Kraschen har kommit och vi är bara i början av den globala härdsmältan i
världsekonomin.
Gud har kallat mig att bli en ledare i kyrkans slutskede på jorden och ge
människor budskapet att det kommer en dom på alla områden i livet. De som tror
på Kristus behöver ångra sina synder, rensa i sina liv, och börja ett heligt liv.
1 Petr. 4:17-19

Detta kommer att bli svårt för de kristna som kämpar med frågor som förkastelse,
övergrepp från andra, skilsmässa, sorg i familjen, mentalsjukdom, dålig självbild,
etc.
När andra världskriget bröt ut den 1 september 1939, välkomnade inte massorna
kriget: de var ledsna, rädda och ville inte ha med det att göra. Men kriget sparade
inte någon på sin marsch runt världen då död och förstörelse drabbade land efter
land. När kriget var över 1945 var Europa en askhög, Ryssland ödelagt, Japan
utbränt av atombomberna och mer än 80 miljoner människor hade förlorat livet.
Vi kan inte stoppa Guds dom men vi kan gömma oss själva i Gud som Daniel
gjorde. Daniel 6:10-28

ETT BUDSKAP FÖR DE SÅRADE
Du är förlåten alla synder om du har blivit född på nytt och rensad i Jesu blod. Du
är Kungens barn och han är din Fader. Gud kommer att hålla sina beskyddande
händer omkring dig och leda dig mitt i kaos och dom. Fokusera på hans helande
kraft och be Gud att hela dig snabbt så han kan använda dig för att nå människor
I världen innan det blir försent. Läs Psalm 103 i hela dess längd tills du har det
kvar i din själ och ande.
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu
viktigare att du avslutar den rätt!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

Psalm 103:1-22

<En psalm av David>
PS 103:1 Lovsång till Herren för hans stora barmhärtighet.
PS 103:1 Av David. Lova HERREN, min själ, och allt det i mig är
hans heliga namn.
PS 103:2 Lova HERREN, min själ, och förgät icke vad gott han har
gjort,
PS 103:3 han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla
dina brister,
PS 103:4 han som förlossar ditt liv från graven och kröner dig med
nåd och barmhärtighet,
PS 103:5 han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du bliver
ung på nytt såsom en örn.
PS 103:6 HERREN gör rättfärdighetens verk och skaffar rätt åt alla
förtryckta.
PS 103:7 Han lät Mose se sina vägar, Israels barn sina gärningar.
PS 103:8 Barmhärtig och nådig är HERREN, långmodig och stor i
mildhet.
PS 103:9 Han går icke ständigt till rätta och behåller ej vrede
evinnerligen.
PS 103:10 Han handlar icke med oss efter våra synder och
vedergäller oss icke efter våra missgärningar.
PS 103:11 Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är
hans nåd över dem som frukta honom.
PS 103:12 Så långt som öster är från väster låter han våra

överträdelser vara från oss.
PS 103:13 Såsom en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar
sig HERREN över dem som frukta honom.
PS 103:14 Ty han vet vad för ett verk vi äro, han tänker därpå att
vi äro stoft.
PS 103:15 En människas dagar äro såsom gräset, hon blomstrar
såsom ett blomster på marken.
PS 103:16 När vinden går däröver, då är det icke mer, och dess
plats vet icke mer därav.
PS 103:17 Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över
dem som frukta honom, och hans rättfärdighet intill barnbarn,
PS 103:18 när man håller hans förbund och tänker på hans
befallningar och gör efter dem.
PS 103:19 HERREN har ställt sin tron i himmelen, och hans
konungavälde omfattar allt.
PS 103:20 Loven HERREN, I hans änglar, I starke hjältar, som
uträtten hans befallning, så snart I hören ljudet av hans befallning.
PS 103:21 Loven HERREN, I alla hans härskaror, I hans tjänare,
som uträtten hans vilja.
PS 103:22 Loven HERREN, I alla hans verk, varhelst hans
herradöme är. Min själ, lova HERREN.

