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Vad bör de kristna göra när vi befinner oss närmare Antikrist och ondskan tilltar
på alla sidor? Skall vi ta emot allt fruktansvärt och springa vår väg? Eller
resignera och säga att Antikrist är förutsagd och sluta stå honom emot? Bör vi
kanske ge upp, gömma oss och vänta på att Jesus skall komma och rädda oss?
Det står ingenstans I Nya Testamentet att vi skall ge oss inför Antikrist makt. Det
sägs att Antikrist för krig mot de heliga och besegrar dem men vi har fått besked
att vi inte skall ge oss. Upp. 13:4-9
Två gånger står det i Nya Testamentet att vi skall stå emot Djävulen och inte ge
oss. Jak. 4:7, 1 Petr. 5:8-9

HUR MAN FÖR KRIG MOT DJÄVULEN
Gud säger att vi skall använda våra andliga vapen. 2 Kor. 10:3-5
Djävulen och han underlydande är den verkliga fienden som besitter ofrälsta
människor och bussar dem på oss. Ef. 6:10-18

KRIGFÖRING I DET FÖRFLUTNA
Låt oss börja med att titta på en del exempel om hur Gud ledde sitt folk och
bekämpade ondskan utan svärd:
1. Staden Jeriko var väl befäst och Josua och hans arme hade inte
utrustning nog att erövra den men Gud bröt ner murarna på sitt eget sätt.
Jos. 6:1-21
2. Gideon och hans män segrade I midjaniternas läger. Dom. 7:1-7; 12-22

INDIVIDUELL KRIGFÖRING
Kung Ahab var ett slags Antikrist. Han var ond och styrde Israel med järnnäve.
1 Kon. 16:29-33
Ahab kunde inte besegras i köttet men Gud fick profeten Elia att attackera Ahab
och hans välde. Gud stängde himlen med bön från en människa och det
regnade inte förrän efter två år. 1 Kon. 17:1
Gud såg själv till att beskydda och förse Elia med mat. vers 2-7
Vattnet i bäcken sinade av torkan och Gud flyttade Elia från Israel och gav
honom nya förutsättningar. vers 8-16
När änkans son dog använde Gud Elia för att uppväcka honom från de döda.
vers 17-24
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Kung Ahab gick det inte så bra för på den tiden och han kunde inte försvara sig
mot Elias böner. Gud sade till Elia att gå tillbaka till Israel och träffa Ahab efter tre
års tid. 1 Kon. 18:1-2
Kung Ahab hade sökt Elia under dessa år och det blev stor uppmärksamhet när
Elia dök upp i Israel. vers 3-15
Elia var en modig man som litade på Gud vid mötet med den onde Ahab. vers
16-18
Elia ville ha rätsida på allting. vers 19-20
Elia visste att han skulle dödas om Gud inte tog hand om hela saken men han
trodde Gud, och nu var tiden inne att förgöra Israels Baalsprofeter. vers 21-29
Elia ville vara säker på att inga tvivel rådde om att detta tillfälle kom från Gud.
vers 30-35
Hans bön var enkel, kort, och sedan föll elden. vers 36-38
Folket gick över till Gud och Baalsprofeterna slogs ner. vers 39-40
Elia var full av tro; han talade den, levde den och förkunnade tron. vers 41-46

JESUS KRISTUS ÄR ALLTID DENSAMME
Vi har kraft även om vi står inför onda regeringar, korruption i rättssystemet och
mängder av människor plågade av synd!
 Vi kan be mot onda människor och be Gud att ta bort dem.
 Vi kan be mot spekulation med mat och livsnödvändigheter.
 Vi kan be om regn eller torka.
 Vi kan be att en jordbävning skall skaka syndarna.
Vi har makt i namnet Jesus, men de flesta kristna använder aldrig den kraft som
Gud ger, på grund av otro.
Bibeln säger att Elia var en människa som vi. Jak. 5:13-18
Om vi har Kristi rättfärdighet skall vi då inte gå på denna och börja ta itu med de
onda tingen omkring oss och stå emot Djävulen? Rom. 3:20-28
Det är dags för Guds folk att resa sig upp och ropa, “BERG, I JESU NAMN,
FÖRFLYTTA DIG!” Mark. 11:22-24
Du kan bli en ny Josua, Gideon eller Elia, för Jesus och Fadern bor i den kristnes
bröst, och inget är omöjligt för Gud. Matt. 19:26
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?

