
Dag 6 afton

När ni ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, 
stå på helig plats - läsaren bör förstå det rätt -

Matt. 24:15

'Helig plats' är den plats där Jesus borde stå, förkunnarens plats i församlingen. På den 
platsen finns hos oss i vår tid inte bara allmän villolära, utan också sådan 'förödelsens 
styggelse', som förebådar andlig förödelse och Guds dom. Ofta finns den så uppenbart, att 
man kan se den med ögonen. 

Prästinnor stående på helig plats är ett offentligt och synligt uttryck för förakt mot Jesu 
och hans apostlars undervisning. När aposteln Paulus skriver att sådant inte får finnas i 
församlingen och att det är Herrens bud, och att den som inte erkänner detta, inte heller 
själv ska bli erkänd, d v s inte bli erkänd av Herren som hans trogna lärjunge, och när 
dessutom Jesus har sagt till sina apostlar: Den som hör er, han hör mig, Luk. 10:16, då är 
ju saken helt klar, så att ingen behöver tvivla på vad Herren menar. 

Detta förakt mot Jesu och hans apostlars ord är en styggelse, som inte bara förebådar 
förödelse, utan som också vittnar om en redan skedd förödelse i kyrkan, som består i att 
kyrkan har blivit utarmad på dess allra nödvändigaste innehåll, troheten mot Jesu och 
hans apostlars förkunnelse, troheten mot bibelns direkta ordalydelse. Om ni älskar mig, så
håller ni mina bud, säger Jesus. Joh. 14:15. Men kärleken till Jesus har kallnat mer och 
mer i vår kyrka, allt eftersom laglösheten har vunnit insteg, allteftersom man sätter sig 
själv över Guds ord. Detta ger fältet fritt för allehanda villoläror.

Tack, Gud, för att du har förutsagt detta och varnar oss för falska läror. Må ditt rike mitt i 
allt detta ändå finnas kvar, så att dina egna får den andliga och oförfalskade mat de 
behöver.


