Efter att Jesus fötts bland Guds folk försökte Satan döda honom genom den
romerska staten (Matt 2:1-18). Efter att Jesus levt sitt liv på jorden dödades han
men uppstod segrande och steg upp till Fadern. Han var nu utom Satans räckhåll.
Men djävulen vänder sig då mot kvinnan – församlingen. Hård förföljelse bryter ut
mot de kristna och hon tvingas fly ut i vildmarken under ”1260 dagar”, eller 3,5 år
(Upp 12:6, 14). I Bibelns profetiska karta representerar en profetisk dag ett
bokstavligt år (Hes 4:6, 4 Mos 14:34). Det är under denna tidsperiod på 1260 år som
Antikrist ska ha makt att förfölja Guds församling (Upp 13:5-7, Dan 7:25).
Skökan
I Uppenbarelseboken kapitel 17 symboliseras denna förföljande makt också av en
kvinna. Av detta förstår vi att systemet är en kyrka. Men till skillnad från kvinnan i
kapitel 12 så är den i kapitel 17 en _________ (Upp 17:1).
En sköka är en otrogen kvinna. Hon symboliserar alltså en otrogen/avfallen kyrka
(se Hos 1:2, Hes 16:15).
Denna sköka sägs sitta på sju kullar (Upp 17:9), alltså ha sitt säte i _______ - de sju
kullarnas stad. Denna fallna kyrka, som sägs vara berusad av de heligas blod (v.6)
måste vara en symbol för ____________________________________________.
I början var den ren, men p.g.a. sin kompromiss med sanningen för att försöka
uppnå enhet avföll den och gjorde sig skyldig till fruktansvärda synder. Hennes slut
är förstörelse och undergång (Upp 18:6-8).
”Gå ut från henne, mitt folk”
Bibeln fördömer dock inte alla individer som nu är i detta system. Faktum är att Gud
säger att han har sitt folk i Babylon (Upp 18:4). Men i sin kärlek kallar han dem ut
därifrån innan domen faller. Befinner du dig i Babylon? ”I dag, om ni hör hans röst,
förhärda inte era hjärtan.” (Heb 4:7) Det kan kännas mycket svårt att bryta med
tidigare traditioner. Men sanningen är att vi riskerar att förlora våra eviga liv om vi
inte lyssnar till Guds röst och kommer ut ur Babylon.
Kanske du inte befinner dig i denna fallna kyrka, men kanske du ändå är bunden av
vanor och traditioner som sårar Jesus. Kanske har du aldrig överlåtit dig själv helt
och fullt till honom? Kanske har du tvekat i att låta dig döpas? Finns det något som
skulle hindra dig från att fatta det beslutet idag?
Nästa presentation: Varför så många olika kyrkor?
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Kompromissens tid
I segrande triumf gick den tidiga kristna kyrkan, trots svårt motstånd, framåt i
kampen mot hedendomen. Den Helige Andes utgjutelse på pingstdagen hade gett
apostlarna, såväl som lekmännen, kraft att, med vishet och frimodighet, förkunna
budskapet om den uppståndne Frälsaren. Det är till de kristna under denna tid som
Jesus uppmuntran kommer: ”Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt
namns skull och har inte tröttnat.” (Upp 2:3)
Förföljelsen från Rom
Under kristendomens första århundraden utsattes de kristna för fruktansvärda
förföljelser. Kyrkan kunde känna djävulens raseri mot dem genom den romerska
monarkin (Upp 12:13). Under blodiga förföljelser försökte kejsar Nero, Domitianus,
Decius och Diokletianus bland många andra, att systematiskt utrota de kristna. De
korsfästes, hallshöggs, slets i stycken, kokades i olja, släpades in på Kolloseum där
de blev levande föda åt de hungriga lejonen, men till ingen nytta för Rom.
Martyrernas blod blev som gödningsmedel för den växande kristendomen. När
hedningarna såg med vilken frid de kristna kunde vara trogna ”intill döden” (Upp
2:10) förstod de att kristendomen var en verklighet och de anslöt sig till den.
Satan insåg att han inte kunde krossa kristendomen med våld. Han beslutade sig
därför att ta till bedrägeri (Upp 12:9) och till det yttre ansluta sig till dem.
Konstantin den store
På 300-talet e.Kr kom kejsar Konstantin den store till makten i Rom. Han flyttade
huvudstaden i riket från Rom till Konstantinopel och anslöt sig till kristendomen. Men
många frågar sig om hans omvändelse var genuin eller om den berodde på politiska
skäl.
Konsekvenserna av hans omvändelse blev en förening mellan kristendomen och
hedendomen. Rom blev kristet till namnet, men förblev i praktiken hedniskt.
Avgudabilderna som föreställde hedniska gudar behölls medan deras namn
ändrades till helgonnamn. Symbolerna som använts i soldyrkan ansågs nu

symbolisera kristna sanningar. De hedniska högtiderna fick även de kristna namn
och den veckovis infallande dagen för soltillbedjan ersatte den kristna sabbaten. På
detta sätt kunde Rom uppnå en större enighet bland sina invånare.
Enhet eller sanning?
Men denna stora kompromiss hade förödande konsekvenser. Eftersom
omvändelsen nu inte krävde några förändringar i en persons livsstil blev det populärt
att vara kristen. Men detta på bekostnad av kristendomens innebörd. En människa
behövde inte längre vända sig bort från sin älsklingssynd och sina avgudar för att
ansluta sig till kyrkan. Det sägs att kung Klodvig marscherade sin armé genom en
flod och förklarade dem döpta, trots att de var precis samma människor som innan.
Är det denna religion Jesus önskar? Måste enhet vinnas på bekostnad av
sanningen? Vad innebär egentligen omvändelsen?
En kristen till namnet är inte en sann kristen. Jesus sa: ”Inte skall var och en som
säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min
himmelske Faders vilja.” (Matt 7:21)
Till några som önskade döpa sig sa Johannes döparen: ”Bär då sådan frukt som hör
till omvändelsen.” (Luk 3:8) Sann omvändelse innebär en förändring i hjärtat som
visar sig i en förändrad livsstil (Luk 3:10-14).
Jesus sa till Nikodemus: ”Den som inte blir född på ______ kan inte se Guds rike.”
(Joh 3:3). Naturligt så är vi fiender till Gud. Den oomvände ”underordnar sig inte
Guds lag och kan det inte heller” (Rom 8:7). Därför säger Jesus att vi behöver en ny
födelse. Guds Ande måste skriva sin lag i våra hjärtan så att vi, i stället för att känna
att lagen är en börda, kan säga som psalmisten: ”Att göra din vilja, min Gud, är min
____________, din lag är i mitt hjärta.” (Ps 40:9)
Inga yttre ceremonier kan ersätta denna förvandling. ”Den som inte blir född av
vatten och __________” sa Jesus ”kan inte komma in i Guds rike.” (Joh 3:5)
Omvändelsen är därför något som föregår dopet (Apg 2:38). En person som inte
dött från sitt gamla liv blir ”begravd levande” i dopet (jfr Rom 6:3-6). Att få människor
in i en kyrka gör dem inte kristna. Det måste ske en förvandling i deras hjärtan.
Enhet kan inte köpas på bekostnad av sanningen. Gud önskar enhet så som Jesus
och Fadern är ett (Joh 17:22). De har inte olika trosuppfattningar. Den bibliska
enheten är en enhet i ande och sanning, i kärlek och tro (Joh 4:23, 1 Kor 1:10, Fil
2:2, Ef 4:5, 2 Kor 6:15-18).

Det stora avfallet
Men alla dessa kompromisser ledde oundvikligt till ett stort avfall i kristenheten.
Falska och obibliska läror smög sig in från hedendomen och blev en del av den
traditionella kristendomen. Helgondyrkan, själens odödlighet, skärselden,
avlatsbrev, pilgrimsfärder, klosterväsendet, söndagens helighet, förlåtelse genom
präster och mässan var några av de hedniskt påverkade läror som tog sig in i
kyrkan. Dessa traditioner ersatte Guds lära och bud, trots att Jesus strängt varnat
för detta (se Matt 15:3-9, Mark 7:8-9). Några få höll sig trogna. Men snart började de
som vägrade ansluta sig till detta nya religiösa system att förföljas.
Paulus hade blivit visad att ett stort avfall skulle ske i kristendomen och varnade sina
medarbetare i Efesos: ”Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar
komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. Ja, ur er ________ krets skall
män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida.”
(Apg 20:29-30)
I sitt brev till Thessalonikerna skriver han att detta avfall skulle kulminera i ett system
som kallas laglöshetens människa: ”Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste
____________ komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda
fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han
sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” (2 Thess 2:3-4)
Allt som glimmar är inte guld, och allt som säger sig vara kristet är inte det. Detta
falska system skulle utge sig för att vara Gud och vara i hans tempel. Precis som
Judas (fördärvets son - Joh 17:12) så skulle denna makt förråda inifrån snarare än
att angripa utifrån. Det är denna makt som Johannes kallar Antikrist (1 Joh 4:3).
Paulus säger också att den mycket snart skulle träda fram. Faktum är så säger han:
”laglösheten är redan verksam, som en hemlighet” (2 Thess 2:7) Därefter säger han
att den ska existera helt tills Jesus återkomst (v.8). Detta handlar alltså inte bara om
en enda människa utan om ett helt avfallet kyrkosystem.
Den rena kvinnan
Bibeln jämför ofta Guds församling med en kvinna, och Kristus som hennes man (2
Kor 11:2, Ef 5:30-31, 2 Joh 1:1, Jer 6:2, Jes 54:5-6, Hos 2:19).
I Uppenbarelseboken kapitel 12 ser vi en ren kvinna, klädd i solen, månen och
stjärnorna (Upp 12:1). I kapitlet ser vi också Satan i form av en drake (v.3, 9).
Kvinnan är havande och föder en Son som Satan vill döda. Men han tas upp till
Gud. Då angriper sig Satan på kvinnan och förföljer henne (v.6, 13-14).

