Vem vaktar ytterdrren till ditt hus?
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

Vem vaktar ytterdrren till ditt hus?

David WilkersonFebruary 7, 2000
Amerikas barn idag r en frlorad generation. Inga andra generationer I historien har varit s frpestade av sex, droger,
alkohol, girighet och mord vid s unga r. Min frga r: Vem kan man skylla detta p?
Alla vet att ngot hemskt har hnt i vrt lands skolor. Kriminalitet och vld har blivit s vanligt att mnga skolor numera har
metalldetektorer. Pojkar i rskurs sju kan f tag p skjutvapen och meja ner sina klasskamrater utan ngra som helst
knslor.
Vrt utbildningssystem har frlorat sunda vrderingar och blivit moraliskt frvrngt. Lrare introducerar eleverna i ateism,
evolution, homosexuella livsstilar, slappa sexuella attityder och anti religis fanatism. En lrare kan inte lgga en bibel
p katedern, men han kan frevisa litteratur inom mnesomrden frn kommunism till pornografi.
Alltsedan vrt juridiska system utestngde Gud ur skolorna har Satan tagit ver dem. nd r jag vertygad om att det inte r
vrt korrupta skolsystem som skadar vra barn.
Hela vrt samhlle upplever en moralisk kollaps. Kulturella program och konstutstllningar har blivit orena och vulgra
och det r normalt att anvnda svordomar. Till och med respekterade ledare i regeringen och i affrsvrlden anvnder fritt
kraftutryck i sitt sprk. De frbannar Kristus och missbrukar Guds namn utan att ens tnka p det.
Amerikas moraliska kollaps har blivit s allvarlig att till och med liberala ateister erknner att vra grundvalar r hotade.
nd r det inte vrt korrupta samhlle som skadar vra barn.
Alla media idag frefaller att vara kontrollerade av demoner. MTV r djvulens privata ntverk, med Satan sjlv som VD.
Musikvideos har blivit inte ngot annat n smutsig pornografi med onda demoraliserande texter.
Man mste undra vad det r fr demonbesatta hjrnor som kan ptvinga en hel generation av ungdomar en sdan
ondska. Utgivarna av denna helvetets orenhet har uppenbarligen frstrt sina egna liv, och nu r de inte ute efter ngot
mindre n nsta generation. Trots detta r det inte den onda musikvrlden som br ansvaret fr frbannelsen ver vra
ungdomar.
I reklam sljer sex allt. Ingen sexuell handling rknas lngre som syndfull. Vad som helst gr bra, s fr varje timme
sjunker Amerika allt lngre ner i sedeslshet. Allt frs fram av massmedia i samarbete med helvetet. Trots att de
marknadsfrande fretagen blivit s dliga som de r, s r de inte de som br ansvaret fr frbannelsen av vra ungdomar.
Du kanske undrar ver vilket inflytande som den dda, kompromissande frsamlingen har, som fr in vrldslig smuts i
Guds hus. Det r vanligt att mnga pastorer frnekar helvetets och himlens existens och jungfrufdseln. Deras
frsamlingar har blivit tomma skal som har bara har ett sken av gudsfruktan men ingen kraft. Deras gudstjnster har
blivit s intetsgande att skaror av ungdomar inte lngre kommer. Resultatet blir att de lmnas med uppfattningen att
kristendomen inte har ngon betydelse fr deras liv.
Mnga lovsngsledare har bytt ut psalmsng mot rockmusik i MTV-stil, som bara nmner Jesus i frbigende. Istllet fr att
man frambr helig tillbedjan s uppfrs nu i kyrkor punkrock-konserter med "body-slamming", dr aggressiva tatuerade
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och piercade bandmedlemmar vilt snurrar runt och frorenar Guds hus med rebellisk musik.
Fastn den kompromissande frsamlingen har blivit torr och vrldslig s r den inte den frmsta kraften som frstr vra barn.
Mnga frldrar, ven kristna, skyller p allt detta fr att de frlorar sina unga. Nr deras barn gr snett, brjar med droger eller
alkohol, reser dessa frldrar sig upp mot skolan, regeringen, massmedia, frsamlingen och sina barns kamrater. Ngra
tar sina barn ur den allmnna skolan och stter dem i kristna skolor. Men allt fr ofta s blir bara deras barns
upproriskhet vrre.
ven icke troende frldrar vidtar sdana tgrder med sina barn. De vill inte ha ngonting att gra med religion, nd skickar
de sina barn till sndagsskolan och hoppas att den ska frmedla ngra viktiga principer. De frvntar sig att under en
enda timma i veckan skall lrarna p ngot magiskt stt frvandla deras unga rebeller till nglar. Men nr det inte blir s
anklagar frldrarna frsamlingen fr det kaos som deras barn fortfarande fr in i hemmet.
Vems fel r det att vra barn gr frlorade?
Alla dessa krafter som jag har tagit upp har del i att vra ungdomar hller p att g under. Men varken skolan, kultur,
massmedia, ond musik eller avflliga frsamlingar kan i sig orsaka sdan frdelse. Sanningen r den att ansvaret fr
denna generation av unga ligger i huvudsak hos frldrarna. Det r i hemmet som de flesta frn till rebelliskhet och
ondska ss.
Jag mste frga frldrarna: Vet du var dina barn r nr du r ute fr att ska efter att bli vlsignad? Frlorar du dina barn under
tiden? Du kanske kan vittna om att Gud har frndrat och vckt dig, men om ditt hem r i oordning och dina barn
fortfarande visar tecken p upproriskhet, s har du missat det Gud vill ge dig.
Gav Guds nya vidrrande dig en frnyad brda fr dina barn? Om inte, hur kan du sitta i Guds hus och s sjlviskt gldja
dig i hans nrvaro och sedan ka hem utan att bry dig om mrkret i ditt eget hem.
Missfrst nu inte detta, jag nedvrderar inte vckelsemten eller gudomliga manifestationer. Jag har sjlv varit med om
mten med kta andliga uppvaknanden och starka vidrranden av den helige Ande. Som evangeliets tjnare vet jag att
Anden verkar i vrt ktt fr att bryta ner vr stolthet, avslja vr andliga likgiltighet och frnya vr ande. Jag vill inte heller
skylla all ungdomlig rebelliskhet p frldrarna. Det finns andra orsaker till ungdomarnas vrldslighet.
Lt mig nu f ge er en definition av sann vckelse: Det r nr murarna och portarna som vaktar Guds hus blir
teruppbyggda. De murarna innefattar ven drrarna i varje kristet hem. Lt mig frklara.
TNehemjas bok ger en levande bild av vad som hnder med frsamlingen i tider av undergng och avfall.
Nr Nehemja och 43 000 andra judiska patrioter tervnde till Jerusalem, fann dom att staden lg helt i ruiner. Murarna
var nedbrutna och portarna borttagna s att invnarna inte hade ngot skydd mot fienden. En hel rad av antagonister
plundrade staden som det behagade dem: Sannballat, Ammoniter, kriminella och tjuvar.
Dessa fiender hade givits totalt herravlde p grund av Israels avfall och olydnad mot Guds ord. Nehemja skrev
"Dess rika skrd ges t de kungar som du har satt ver oss fr vra synders skull. De rder ver vra kroppar och vr boskap
som de behagar, och vi r i stor nd" (Nehemja 9:37).
Hr r Jerusalem en frebild fr Jesu Kristi frsamling idag. Precis som israeliterna, s r mnga kristna totalt under syndens
herravlde. Orenhet i Guds hus har medfrt nd och slaveri och frgiftar Kristi kropp.
Hur har detta kunnat ske? Sanningens murar har blivit nedrivna, de skyddande barrirer som r uppresta nr troende
str p Guds ord som grund. P grund av vr synd och vra kompromisser, faller de skyddande portarna och lmnar
skaror av kristna ppna fr Satans makt.
Hr representerar Nehemja Guds plan fr teruppbyggnad. Denne man visste att fr att det skulle kunna bli sann
vckelse behvde det finnas en sker skyddande mur av sanning runt Guds folk.
Klev allts Nehemja in i en stad utan murar och ropade p en vckelse med vernaturliga manifestationer? Nej. Den
enda synliga manifestationen efter Nehemjas ankomst var mn och kvinnor med hackor och spadar i sina hnder. De
utfrde det hrda arbetet med att teruppbygga stadens murar och stta in portarna igen, och Nehemja ledde arbetet.
Detta terupprttande arbete brjade i den stund d Nehemja tog p sig Herrens brda fr frfallet i Hans hus. Nr Nehemja
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sg den prvning och det frakt som Guds folk genomled fll han ner p sina knn och ropade: "De sade till mig: "De som
r kvar efter fngenskapen befinner sig i provinsen och de lider stor nd och vanra. Och Jerusalems mur r nerbruten
och dess portar nerbrnda."(Nehemiah 1:3)
Vad gjorde Nehemja sedan? Han fastade och bad dag och natt och beknde Israels synder. "Nr jag hrde detta satte
jag mig ner, och jag grt. Jag srjde i flera dagar och fastade och bad infr himmelens Gud."(Nehemja 1:4)
Detta r brjan p en sann vckelse: nr ett gudfruktigt Nehemja-sllskap tar p sig Herrens brda fr en frsamling som r
fngen i synd. Denna grupp av gudfruktiga mnniskor fastar och ber, bnfaller Gud att han ska brja teruppbygga
murarna och portarna som skall skydda hans folk frn varje fiende.
Nr Jerusalems murar var teruppbyggda och dess portar uppsatta, insattes portvakter och vktare fr varje hus.
Murar och portar r inte mycket vrda utan portvakter som vet vad som kan och vad som inte kan tilltas komma in.
Drfr sger Nehemja: "Nr muren var uppbyggd och jag hade satt in drrarna, tillsattes drrvaktare, sngare och leviter."
(Nehemja 7:1)
Lgg mrke till att dessa drrvakter inte enbart var prster. De var lekmn, musiker, brare, mnniskor ur alla
samhllsklasser. De blev instruerade: "ppna inte Jerusalems portar frrn solen str hgt. Och medan vakten str kvar
skall man stnga drrarna och stta fr bommarna" (Nehemja 7:3).
Gud sa till sitt folk: "Mitt hus kommer att bli en ljusets plats, utan att ngot mrker tillts komma in. Lt alla och allt som
kommer in hit vara som en ppen bok, belyst av ljuset frn mitt ord.."
Jag fick nyligen hra en tragisk berttelse om en pastor i en mycket stor frsamling. Denne man var vl knd i sitt omrde,
och det avsljades att han begick ktenskapsbrott och missbrukade frsamlingens pengar. Ngra gudfruktiga pastorer i
omrdet blev oroade och tog kontakt med de ldste i pastorns frsamling. De freslog att pastorn skulle f ledigt i sex
mnader. De erbjd sig ven att bist med std, disciplin, sjlavrd och upprttelse, allt i enlighet med skriften.
Men de ldste avvisade erbjudandet. Istllet beslt de att behlla sin pastor, utan ngra som helst disciplinra tgrder. De
sa till pastorerna: "Vi vill inte frlora vr pastors predikningar. Han r en s duktig talare. Dessutom r han innerst inne en
verkligt god mnniska, en riktig vn till oss i frsamlingen. Du vet, vi har alla vra svagheter."
En kvinna i frsamlingen hll med och sa: " Jag bryr mig inte om vad vr pastor gjort. Hans predikningar r det enda stt
jag kan f min ofrlsta man att flja med mig till kyrkan. Jag rstar fr att han ska stanna.
Dessa mnniskor hade ett klart uppdrag frn Gud att handla som portvakter. Men de vgrade att stnga sina portar fr
mrkret. Tyvrr lt de sig mutas av ett mnskliga bindningar.
Jag sger till alla ldste som lser detta budskap, inklusive de ldste i Times Square Church: Lt dig aldrig bli blind fr
Guds ord p grund av dina nra band till ngon pastor. Du har blivit utnmnd av Gud att hlla vakt vid portarna till hans
hus. Och om ngon fr in ett evangelium i din frsamling som inte r i enlighet med skriften, s r det din skyldighet att i
krlek sga till den predikanten att han har fel.
Jag rder inte de ldste att vara bestmmande och kontrollerande. Jag upplevde en gng hur fruktansvrt det var att bli
frnedrad av en sdan grupp under min frsta pastorstjnst. De hrdfra ldste i den frsamlingen hade drivit ivg varje pastor
de hade haft under de senaste 30 ren.
Jag var bara nitton nr jag brjade som pastor i den frsamlingen, och alla nittonringar kommer att gra misstag. Men
en dag tog fyra av de ldste mig t sidan, lt mig sitta ner i ett rum och anklagade mig fr att vara en diktator. Dom
fortsatte och fortsatte med sina anklagelser, utan att tillta mig att inflika ett ord. Det var den vrsta upplevelsen i mitt
unga liv.
Nr allt var ver var det enda jag kunde svara: "Guds ord sger att man inte ska rra vid hans smorde. S om ni tror att
Herren har smort mig till att vara pastor i denna frsamlingen s gr ni fel nr ni anklagar mig p detta sttet. Jag verlmnar
er till Guds dom" Sorgligt r att senare blev alla fyra dmda av Herren p ngot stt.
Som portvakter mste vi vakta portarna i dmjukhet, genom fasta, bn och med en krleksfull attityd genom
gudsfruktan.
Nehemja sa: "Som vakter skall ni stlla ut dem som bor i Jerusalem, var och en p sin post och var och en framfr sitt
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eget hus." (Nehemja 7:3)
Enligt Nehemja skulle vakter utses inte bara fr portarna till den heliga staden, utan ocks fr varje hem. Med andra
ord var verhuvudena fr varje hushll, d.v.s. frldrarna, ansvariga fr allt som kom in i deras hem.
Guds budskap hr r kristallklart: Pappor och mammor, ni har ftt i uppdrag att skydda era hem mot alla demoniska
fiender som frsker komma in. Detta betyder att du r ansvarig fr varje bok, varje skiva, varje kompis som ditt barn tar
med hem. Du r ocks ansvarig fr allt inflytande i ditt hem, om det nu r TV, video eller Internet.
Jag tror verkligen att dagens frldrar behver mer vishet och omdme n ngon annan gng i historien. Satan har mnga
fler onda pfund och listiga frkldnader att anvnda mot Guds folk. Och bara genom daglig ihrdig
Innan jag fortstter vill jag uppmuntra alla ensamstende frldrar: Gud knner din kamp fr att vara bde far och mor fr
dina barn. nd r hans direktiv fr dig detsamma: Du r tillsatt att vara en vktare ver ditt hem. Du kan inte vnta p att det
skall dyka upp en make/maka som skall gra jobbet t dig. Herren lovar att han skall frse dig med all nd och styrka
om du str upp fr hans ord i ditt hem.
Nr jag tnker p de tv pojkarna i Colorado som ddade sina klasskamrater och sig sjlva s undrar jag: Var var deras
frldrar? Pojkarna gjorde rrbomber i familjens garage. Deras rum var fulla med ledtrdar som visade vad de hll med:
hatiskt material, hotelsefulla anteckningar, svarta rockar och hattar. Kontrollerade deras pappa inte d och d vad de
gjorde? Gick deras mamma aldrig in i rummet fr att stda? Sg de inte den djvulska utrustningen. Det r tydligt att det
inte fanns ngon vakt i deras hem.
Idag nrhelst jag ser tonringar med piercade tungor, demoniska symboler och punkfrisyrer, s ser jag detta bara som
symptom. Sdana barn ropar ut: "Mamma, pappa, ni struntar i mig. Ni r alltfr upptagna, ni mrker inte ens att jag
finns".
En dag kommer vi alla att st infr domstolen och svara infr Herren fr hur vi uppfostrade vra barn. Vid det tillfllet
kommer ingen av oss att kunna komma med urskter eller skylla p ngon annan. Drfr mste vi idag rannsaka oss sjlva
och frga: Har vi fostrat och frmanat vra barn i Herren? Har vi genom vra liv visat p ett liv med krlek och vrdnad fr
Herren?
Jag kommer ihg nr jag som pojke lekte utomhus och hrde min mamma be fr mig frn tredje vningen i vrt hus.
Hennes fredme frblir levande i mitt minne. Nr sedan Gwen och jag uppfostrade vra barn s bad vi p samma stt fr vra
barn som det str i Psaltaren: "Lt vra sner st i sin ungdom som hgvxta plantor och vra dttrar som hrnpelare,
uthuggna fr palats. Lt ingen av dem falla i den ondes snara."
Alla kristna frldrar har hga frhoppningar fr sitt barn. Jag ser regelbundet detta i vr frsamling, nr frldrar br fram sina
barn fr att de skall bli vlsignade infr Herren. Vra pastorer ber om Guds krlek och beskydd ver dessa sm. Sedan
smrjer vi dem med olja och ber den Helige Ande att stta en eldsmur kring dem.
Men ibland kan jag inte hjlpa att jag undrar: Hur mnga av dessa dyrbara barn kommer till slut att hamna i djvulens
grepp, i droger och kriminalitet, p grund av att deras mamma och pappa inte var tillrckligt noga med den andliga
atmosfren i deras hem? Kommer de till slut g under p gr5nd av att deras frldrar var fulla av sina egna problem och
aldrig gav dem uppmrksamhet eller en rtt uppfostran?
Kanske r du en frlder som knner smrta drfr att din vuxna son eller dotter inte lngre tjnar Herren. Eller kanske r ditt
hjrta frkrossat drfr att ditt barn har fastnat i droger och alkohol. Du har sett ditt barn som en gng var s mjukt bli
bittert, hrt och frlorat.
Syftet med detta budskapet r inte att frdma dig. Ingen kan ta tillbaka sitt frflutna. Men jag har en frga till dig. Nr du
ser tillbaka p dina r som frlder, frga dig sjlv: Var du en sann vktare i ditt hem? verste du dina barn med frbner
dagligen? Eller var du alltfr upptagen? Tillt du dina barn att skrmma dig?
Nu hr allt det drtill det frflutna. Det finns fortfarande kvar en sak du kan gra: Du har fortfarande en kallelse som
vktare att be ivrigt fr ditt barns frlsning. Det stmmer - du kan ta igen i bn idag det som du kanske missade under de
gngna ren. Du kan fortfarande ska Guds ansikte, versa dina lskade med frbner och be ner den helige Andes
verbevisning ver dem fr att fra dem till korset.
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Men jag mste varna dig: Om dina barn har lmnat tron eller r ofrlsta s ska du inte predika fr dem. Be bara fr dem. Du
kan inte tjata ngon in i himmelriket. Den ene missbrukaren efter den andre har sagt mig: "Min mammas skrik ringer
fortfarande i mina ron, jag kunde hra henne hela vgen lngs kvarteret.
Det finns ingen verklig kraft i att hja rsten drfr att all kraft finns i den helige Ande. Var drfr utrustad med Guds ord.
Nr ngon gr in genom drren till ditt hem skall de p en gng knna Guds auktoritet dr utan att ett ord nmns. Till dess
dina barn har blivit vuxna s r du den ansvarige vktaren som har auktoritet att faststlla reglerna.
Skriften gr det helt klart att om du lter dina barn vxa upp under Guds ords auktoritet s kommer de inte att vika av frn
den under senare r. De kan komma bort frn den under en tid, till och med under flera r, men till slut kommer det att
fra dem tillbaka till sanningen.
Bibeln erbjuder ett ord av hopp till alla frldrar som srjer ver ett barn som avfallit.
Hr finns ett frbundslfte som varje frlder borde memorera. Det gller bde de barn som lmnat dig och de som fr
nrvarande r under din vrd.
"Men hr nu, du min tjnare Jakob, du Israel som jag har utvalt. S sger HERREN, han som skapade dig, han som
formade dig redan i moderlivet och som hjlper dig: Frukta inte, du min tjnare Jakob, du Jesurun som jag har utvalt."
"Ty jag skall utgjuta vatten ver det som trstar och strmmar ver det torra. Jag skall utgjuta min Ande ver dina barn,
min vlsignelse ver dina avkomlingar, s att de vxer upp mitt ibland det grna grset, som piltrd vid vattenbckar."
(Jesaja 44:1-4)
Detta lftesord till Israel r ven menat fr oss idag. Dess ord av trst r givna till alla som r utvalda (se vers 1), vilket
betyder: alla som r i Kristus.
Herren sger i vers 1-2: "Jag r Herren som har skapat dig, och jag knner din smrta. Jag kommer att hjlpa dig nu. Du
behver inte frukta" Ordet Jesurun betyder den rttfrdige. Med andra ord, Gud ger dessa lften till sina rttfrdiga - hrliga,
bindande frbundslften. Lftena r:

Gud kommer att frse med vatten fr att slcka vr trst: "Ty jag skall utgjuta vatten ver det som trstar och
strmmar ver det torra." (vers 3) Har Herren givit dig sitt trstslckande ord? Har han kommit till dig under dina
torrperioder och verst dig med sin Ande? Dricker du det rena vattnet frn hans ord?
Om det r s, r du redo att gra ansprk p ett annat frbundslfte:

"Jag skall utgjuta min Ande ver dina barn, min vlsignelse ve dina avkomlingar, s att de vxer upp mitt ibland
det grna grset, som piltrd vid vattenbckar." (vers 3-4)
Som du kanske vet s vxer piltrd snabbt och hgt och breder ut sig. Man ser dem ofta vxa vid vattendrag. Gud sger
hr: "Drfr att ni r mina utvalda, kommer jag att utgjuta min Ande ver era barn. Jag kommer att gra s att de vxer sig
hga och starka i Herren.
Nr du lser dessa verser om och om igen, s ber jag dig att ta med ditt frlorade barns namn. Gr ansprk p Guds lfte till
dig genom att be "Herre du har sagt att du skall utgjuta av din Ande ver mitt barn. Vlsigna nu mitt barn Mikael.
Utgjut din Ande ver min lilla Susanne. Gr s att dom bda trstar efter ditt levande vatten.

Till slut, Gud sger att dina barn kommer att vittna: "Jag tillhr Herren" (vers 5). Vilket oerhrt lfte.
nd r dessa ord inte fr alla som bara sger: "Jag tillhr Kristus"? De r bara fr hungriga och trstiga frldrar, som dricker av
Guds ord dagligen, ber regelbundet och ber att Anden skall utgjuta sin kraft och nrvaro fr dem.
Om detta r en beskrivning av dig s beropa Guds lften. Gr ansprk p dem som dina och hll upp dem infr Gud i frbn.
vers din familj med bn och se hur fienden flyr.
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