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OM FÖRFATTAREN

Hans Helighet påve Shenouda III föddes den 3 augusti 1923 som
Nazir Gayed. Han kom från en djupt religiös familj i provinsen Assyut i
övre Egypten. Redan som ung var Nazir Gayed en aktiv deltagare i
kyrkans gudstjänster. Vid 16 års ålder började han tjänstgöra i
söndagsskolan vid S:t Antonios kyrka i Shoubra i Kairo, där han också
studerade. Nazir Gayed tog sin kandidatexamen vid Kairos universitet
1947 inom engelska och historia. Han avlade även en kandidatexamen
inom koptisk teologi och fick därefter en tjänst vid det teologiska
seminariet som lärare i Gamla och Nya testamentet på grundval av hans
förträffliga studieresultat. 1953 blev han utsedd till föreläsare vid
klosterhögskolan i Helwan.

Den 18 juli 1954 vigde Nazir Gayed sitt liv åt bön, meditation och
askes och gick in i klostret El-Souryan som ligger i det koptiska hemlandet
Egyptens västra öken. Hans namn blev nu fader Antonios El-Souryan och
hans munkliv gick i S:t Antonios den Stores spår, han som lämnade världen
och drog sig allt längre in i den torra och ofruktbara västra öknen i Egypten,
och som under sin livstid odlade sin självdisciplin och sitt andliga liv i en
grotta som idag bland religionsforskare över hela världen anses vara det
kristna munklivets begynnelse.

Mellan 1954 och 1962 levde fader Antonios El-Souryan det
eremitliv han eftersträvade i kontemplation, fasta och bön. Därefter
kom han dock att prästvigas. Han fick ta farväl av sitt älskade eremitliv
och lydigt ta emot en vigning till biskop med ansvar för kristen
undervisning i Egyptens alla församlingar och bli föreståndare för det
teologiska seminariet. Nu fick fader Antonios namnet Abba Shenouda.
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Under hans ledning tredubblades antalet studenter vid seminariet. Den
14 november 1971 fick hans nåd biskop Shenouda återigen lyda Guds
kallelse, och han upphöjdes till att bli vår älskade påve – den 117:e
påven av Alexandria och patriark av S:t Markus stift.

Hans Helighet påve Shenouda III blev den förste påven av Alexandria
som besökte Konstantinopel efter den stora schismen 451 e. Kr., och
dessutom den förste koptiske påve som besökt Vatikanen sedan samma
tid. I maj 1973 skrev hans Helighet tillsammans med påve Paulus VI
under en deklaration om ömsesidig strävan efter kyrkogemenskap. Hans
Helighet har dessutom tagit aktiv del i förhandlingarna om enhet mellan
kalcedonska och icke-kalcedonska ortodoxa kyrkor.

Som påve har hans Helighet företagit många resor för att ge
undervisning och välsignelse åt koptiska kyrkor i Europa, Nord- och
Sydamerika och Australien. I hemlandet har hans Helighet varit en
centralfigur vid grundandet av söndagsskolerörelsen och han undervisar
varje vecka vid S:t Markuskatedralen i Kairo. Dessutom har hans Helighets
många böcker översatts till ett flertal språk, däribland mer än sextio till
engelska.

Helig glöd är nu den tredje av hans Helighet påve Shenouda III:s
böcker som publicerats på svenska, efter Den helige Ande och hans

verk i oss (2002) och Vänd om till Gud (2006) vilka båda vunnit stor
uppskattning bland unga och gamla läsare. Må även denna bok öppna
mångas ögon för vår Guds ofattbara kärlek.
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INLEDNING

Detta är en samling föredrag från olika möten och konferenser om kyrklig
tjänst under 60- och 70-talen.

Vi lägger fram dem för er så att de kan ingå i blivande prästers
utbildning, men de kan också komma till nytta i möten för diakoner och
andra som överlåtit sig till Kyrkans tjänst. Dessutom kan boken vara en
lämplig present till sådana Kyrkans tjänare vid religiösa högtider och andra
liknande tillfällen.

Denna bok utgör en nyttig fortsättning på boken ”Lärjungaskap” som vi
nyligen har publicerat. Vi hoppas också, om Gud vill, kunna publicera andra
böcker om den kyrkliga tjänsten så att det blir en serie att följa med i.

Boken som du har i din hand talar om den heliga glöden: hur den fungerar,
hur man känner igen den och vilka uttryck den tar sig, utifrån exempel från
Bibeln och helgonens liv. Den skiljer mellan den sanna glöden, som är helig,
och den som är falsk eller felaktig. Den tar också upp ett flertal andra ämnen
kring den kyrkliga tjänsten och verksamheten till Guds ära.

PÅVE SHENOUDA III
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1. GLÖDEN ÄR EN ELD SOM BRINNER

Helig glöd är en eld som brinner i den troendes hjärta och som
driver honom att energiskt anstränga sig till det yttersta för att frälsa
människor och bygga Guds Rike.

Det sades om vår Herre och Mästare att han ”vill att alla människor

ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen” (1 Tim 2:4), och på
samma sätt vill den som brinner av helig glöd att alla ska bli frälsta. Han inte
bara vill det, utan arbetar för det av all sin kraft och hela sitt känsloregister
utan att ge upp, så som profeten David som sa:

”Jag ska inte gå in i min hydda

och inte lägga mig på min bädd,

jag ska inte unna mina ögon sömn

eller mina ögonlock slummer,

förrän jag har funnit en plats åt HERREN,

en boning åt den Starke i Jakob.”

(Ps. 132:3-5)

På samma sätt kan den som tänts av helig glöd inte ge upp eller
vila förrän han funnit en plats åt Herren i hjärtat hos alla människor,
så att han till varje pris i alla fall kan rädda några (1 Kor. 9:22).

Denna glöd är en eld som brinner i hjärtat hos den som är fylld med den
helige Ande, i ett hjärta som glöder av kärlek till Gud, till människor och till
Guds Rike. Sålunda arbetar han full av iver och glöd för att uppfölja sin
heliga längtan att rädda andra och att utbreda Guds Rike.

Hur underbart var det inte när Gud ville sända ut sina lärjungar
att predika och Anden kom ner som eldslågor över dem. Det var så
han gjorde dem brinnande för tjänst, så att deras ord när de predikade
evangeliet blev flammande, som brinnande pilar som satte hjärtan i brand
och väckte upp samveten och inte vände tillbaka förgäves (Jes. 55:11).
Aposteln Petrus tal på pingstdagen förde tre tusen till tro (Apg. 2:4). Genom
denna brinnande ande och heliga glöd kom Guds Rike med kraft.
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Det var om denna eld som vår Herre Jesus Kristus sa: ”Jag har

kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att

den redan vore tänd” (Luk. 12:49).

Detta var den fackla som tändes på pingstdagen och fortsatte brinna,
stärkt genom att de heliga apostlarna stod fast inför attacker från judar och
romare vittnade om sin tro ”med stor frimodighet och utan att bli hindrad”

(Apg. 28:31), ”och stor nåd var över alla” (Apg. 4:31-33).

Hur vackra är inte psalmistens ord: ”Han gör sina änglar till

vindar och sina tjänare till eldslågor” (Ps. 104:4, Heb. 1:7)

Om du är en brinnande eld blir du en användbar tjänare för Gud, för Bibeln
säger till dem som tjänar: ”var brinnande i anden, tjäna Herren” (Rom.12:11).
Vår Herre Gud kallas ju själv ”en förtärande eld” (5 Mos. 4:24).

Guds ord fanns också i profeten Jeremias hjärta ”som en eld” (Jer.
29:9), och han kunde inte vara stilla eller hålla tyst trots alla svårigheter han
fick vara med om. Herren sa till Jeremia: ”därför ska jag göra mina ord i

din mun till en eld” (Jer. 5:14).  Och Jeremia utbrast:

O, mitt inre, mitt inre!

Jag vrider mig av smärta i mitt hjärtas djup.

Mitt hjärta klagar i mig, jag kan inte tiga,

ty ljud av horn har min själ hört, och stridsrop.

(Jer.4:19)

Sedan har vi profeten David som sa: ”Ty brinnande iver för ditt hus

har förtärt mig, dina smädares smädelser har fallit över mig” (Ps. 69:9).

”Herre, det är som om syndarnas förolämpningar mot dig eller din

kyrka eller ditt folk träffar mig personligen”, menar David. När Goliat
förolämpade den levande Gudens armé (1 Sam. 17:26), kunde David känna
detta påtagligt, och han gav sig ingen ro förrän han hade tvättat bort vanäran.

Helig glöd är när ett hjärta brinner, upptänt av kärlek till Gud,
och vill att Guds kärlek ska nå varje hjärta. Den som har ett sådant
hjärta älskar Gud och vill att alla andra ska älska honom också.
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Den människans hjärta brinner för Guds ära och för att sprida hans ord.
Det vill att Guds Rike ska växa tills det innesluter alla människor och alla
platser. Det vill se tron komma in i varje hjärta så att ingen går miste om sin
del i Guds Rike.

Den som har helig glöd är en människa som brinner. Hans tal flammar
av entusiasm och hans böner är slagkraftiga som eldslågor. Hans
tjänst för Gud är som eld i effektivitet och omfattning.

Genom den heliga glöden blir hjärtan upptända, känslor uppeggade och
viljor stärkta, så att åhörarna manas till ånger och omvändelse till Guds Rike
när deras samveten blir uppväckta.

Men vi har också motsatsen, de som talar på ett svagt och halvhjärtat
vis som inte övertygar, inte bär någon frukt, och inte uppvisar något av Andens
glöd.

Ett exempel på sådant ljumt och improduktivt tal är den
tillrättavisning som prästen Eli gav sina söner. Han sa till dem: ”Varför

gör ni sådant? Jag hör från allt folket här hur illa ni handlar. Gör inte

så, mina söner! Det är inget gott rykte jag hör, det som sprids bland

Herrens folk” (1 Sam. 2:23-24). Sådana ord utan allvar, fasthet och kraft
påverkade dem inte, och Bibeln fortsätter med att säga att Elis söner ”lyssnade

inte till sin far” (1 Sam.2:25). Därigenom utsatte de sin far för Guds vrede.

Ett annat exempel är Lots varning till sina släktingar i Sodom.
På grund av hans levnadssätt bland dem fanns det varken styrka eller
beslutsamhet som kunde ge kraft åt hans ord. Han hade sett deras onda
leverne men saknade den heliga glöd för Guds bud som hade behövts för att
kunna göra någonting åt saken. Han hade till och med givit dem sina döttrar
till hustrur och på så vis blivit släkt med dem. När han då sa till dem: ”Bryt

upp och lämna den här platsen, för HERREN tänker fördärva staden”, så
lyssnade de därför inte till honom. Bibeln fortsätter faktiskt: ”Men hans

svärsöner trodde att han skämtade” (1 Mos. 19:14).

Å andra sidan har vi aposteln Paulus exempel. Bibeln berättar hur
han, trots att han stod anklagad inför ståthållaren Felix, ”talade om
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rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen”, och
så ”blev Felix förskräckt” (Apg. 24:25). En liknande situation inträffade
när han talade inför kung Agrippa, och den icketroende kungen kunde inte
motstå kraften i Paulus ord. ”Agrippa svarade Paulus: Det går fort för

dig att få mig till kristen” (Apg. 26:28, NT-81).

Helig glöd är en verksam kraft som innebär en uppriktig omsorg
om andra. Det finns inget av svaghet eller slapphet i den.

Bibeln säger: ”Förbannad är den som försumligt utför HERRENS verk”

(Jer. 48:10). Därför har Guds tjänare alltid kännetecknats av glöd, och de
har arbetat så mycket de har kunnat, med all sin kraft och till varje pris. Jag
hoppas kunna beskriva detta längre fram, i ett separat kapitel om de
nödvändiga förutsättningarna för den heliga glöden.

Herren sa till sina lärjungar: ”Följ mig, så ska jag göra er till

människofiskare” (Matt. 4:19).

En fiskare ska ju leta efter de platser där fiskarna håller till och där det
finns möjlighet till fångst. Sedan måste han agna med bete och kasta ut nätet
och tålmodigt hålla ut, som Petrus sa till Herren Jesus Kristus. ”Mästare, vi

har arbetat hela natten…” (Luk. 5:5). Så kallet innebär arbete och
ansträngning, men slutar med glädje när nätet fylls med fisk.

Aposteln Paulus var så full av helig glöd att han fortsatte predika
till efter midnatt (Apg. 20:7). Det finns en välkänd berättelse om Eutykus
som somnade i fönsterkarmen medan Paulus fortsatte prata och prata, och
han ramlade ut genom fönstret (Apg. 20:9).

Vår Herre Jesus Kristus brukade predika för folket hela dagen lång tills
solen gick ned (Luk. 9:12). På samma sätt bör också vi använda all vår kraft
och göra vårt yttersta för människors frälsning, som aposteln själv sa om sin
tjänst: ”under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och

törst, ofta utan mat, frusen och naken” (2 Kor. 11:27).

Den Guds tjänare som brinner av helig glöd nöjer sig inte med att bara
arbeta, utan:
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2. ATT BE OCH GRÅTA OCH SÖRJA

Han ber och säger: ”Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen… Låt
ditt Rike komma… Herre, kom och regera i varje hjärta. Regera över folken
och nationerna, och över de länder där otron finns överallt, där de börjar
tappa alla begrepp om Guds existens. Bli Herre över alla som ännu inte
känner dig eller din kärlek till mänskligheten och din underbara frälsning.”

Man kan träffa på människor vars hjärta brinner av helig glöd och som,
när de inte hittar något utflöde eller utlopp där de kan kanalisera sin glöd till
produktivt arbete, bara står inför Gud och gråter.

En sådan människa kan till exempel stå framför en karta över Asien och
gråta över de hundratals miljoner som inte känner Gud – de tusen miljoner
kommunister i Kina som inte känner Gud, och likaså de cirka femhundra
miljonerna i Indien, och mer än två miljoner i Japan… och så finns det så
många som fortfarande tillber Brahma och Buddha och Konfucius! Ja, var
finns Guds Rike representerat på den kontinent där vår Herre Jesus Kristus
föddes?

Herre, när blir det verklighet som Psaltaren talar om: ”Jorden

och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och de som bor i

den” (Ps. 24:1)?

Och vad ska man säga om indianerna och de primitiva stammarna i
centrala och södra Afrika?

Och om man är oberörd över dessa avlägsna främlingars belägenhet, så
kanske ens hjärta i alla fall kan brinna för de kristna som är kristna endast till
namnet och som lever ett liv i normlöshet och materialism, som saknar kontakt
med Gud och Kyrkan och inte har något andligt liv!

Och hur blir det med de kristna som byter bort sin religion och lever
som ateister…?! Hur och när ska alla de kunna komma tillbaka till Gud?!

Här tar den heliga glöden över deras hjärtan, och de säger tillsammans
med profeten Jeremia: ”O, att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina
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ögon en källa av tårar! Då skulle jag gråta dag och natt över de

slagna hos dottern mitt folk” (Jer.9:1).

Han gråter natt och dag över dem som blivit dödade av synden, som
blivit förvillade av Satan, som har valt en annan väg och är på väg mot
undergången.

Vi kan se hur profeten David överväldigas av sorg och tårar över de
syndare som gått ner sig i fördärvet när han åkallar Gud i sin glöd: ”Jag

förtärs av brinnande nit, därför att mina ovänner glömmer ditt ord…

Strömmar av tårar rinner från mina ögon, därför att man inte tar vara

på din undervisning” (Ps 119:139, 136).

Här ska vi också komma ihåg profeten Samuel, som sörjde över
Saul när Herren förkastade denne: ”Det bedrövade Samuel och han ropade

till HERREN hela den natten… Samuel sörjde över Saul. Och HERREN

ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel” (1Sam.15:11, 35).

Vi påminner oss också i detta sammanhang om biktfädernas omsorg
om sina barn.

Aposteln Paulus säger om detta: ”Lyd era ledare och rätta er efter

dem, ty de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Se till att

de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta…” (Heb.13:17).

Sådan är biktfadern i sin glöd för sina barns frälsning. Han gråter över
syndaren, sörjer över honom, fastar för honom och ber långa matanior

(böner med knäfall) för honom. Han ödmjukar sig för den människans
frälsnings skull. Och han ber för vart och ett av sina barn: ”Herre, förbarma
dig över den och den. Herre, förlåt honom och se på honom med mildhet.
Herre, hjälp den och den, och befria honom från den och den synden. Låt
honom inte gå under, Herre, eller gå förlorad… Herre, Herre…”.

Dag och natt bär han en smärta och sorg i sitt hjärta för sina andliga
barn. Han önskar att han kunde säga så som Herren sa till sin Fader: ”Medan

jag var hos dem, bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig.

Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad…” (Joh.1 7:12).
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3. POSITIV HANDLING

   Här kan vi påminna oss om Nehemjas heliga glöd och hur
mycket den uträttade:

När Nehemja av några av sina bröder fick höra att Jerusalems murar var
nedbrutna och hennes portar nedbrända och hennes befolkning i nöd och
vanära, så visade han sin glöd för Herren: ”När jag hörde detta satte jag

mig ner, och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför

himmelens Gud. Jag sade: ”De är dina tjänare och ditt folk, som du har

befriat genom din väldiga kraft och din starka hand.” (Neh.1:4-5, 10)

Men Nehemja nöjde sig inte med att be och beklaga sig, han
ville göra något.

Så han beslutade sig för att tala med kungen om saken. Eftersom
Nehemja var munskänk hos kungen och hade en betydelsefull ställning gick
inte hans sorg obemärkt förbi. När kungen frågade varför han var ledsen,
svarade han: ”Skulle jag inte se bedrövad ut, när den stad där mina

fäders gravar finns ligger öde och dess portar är nerbrända?” Och han
fortsatte: ”Om det behagar konungen och om din tjänare funnit nåd

inför dig, så sänd mig till Juda, till den stad där mina fäders gravar

finns, så att jag kan bygga upp den igen” (Neh.2:3-5).

Alltså blev Nehemjas glöd inte bara en passiv reaktion, utan en
positiv och produktiv och aktiv handling. Så han reste iväg och samlade
sitt folk och organiserade återuppbyggnadsarbetet, och han uttalade sina
berömda ord: ”Kom och låt oss bygga upp Jerusalems mur, så vi inte

längre behöver utstå förakt” (Neh. 2:17).

Under uppbyggnadsarbetet fick Nehemja utstå många svårigheter och
förolämpningar från sina fiender, men han stod fast och hans arbetare stod
på hans sida. ”De som byggde på muren och de som lastade på och bar

bördor gjorde sitt arbete med ena handen och i den andra höll de vapnet”

(Neh. 4:17), tills muren stod återuppbyggd och färdig efter 52 dagar (Neh.
6:15). Därefter ägnade sig Nehemja åt andliga reformer och vägledde folket
till omvändelse (Neh. 8-10).
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Hjärtats glöd kan faktiskt föra människan till sorg och gråt för syndarnas
skull, liksom den också kan föra henne ut på missionsuppdrag för att leda
människor till tro och omvändelse. När Paulus kom till Aten, sägs det,
”blev han upprörd i sin ande, när han såg hur fylld staden var med

avgudabilder” (Apg. 17:16). Därför började han tala med alla han mötte
på torget varje dag, och inledde diskussioner med de epikureiska och
stoiska filosoferna. Han talade såväl på Areopagen som i de judiska
synagogorna.

Apollos, som också brann av helig Ande, gjorde samma sak: ”Han

hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden

och undervisade noggrant om Jesus… han motbevisade eftertryckligt

judarna, när han utifrån Skrifterna offentligt bevisade att Jesus är

Messias” (Apg.18:25-28).

En annan del av glöden handlar om att brottas med Gud.

4. ATT BROTTAS MED GUD

Ett exempel på en sådan ganska märklig situation är den som profeten
Mose hamnade i när Gud berättade att han skulle tillintetgöra sitt folk om de
tillbad guldkalven. Men när Mose gick in i förbön med all sin kraft och bad
Gud förlåta dem för deras synd, så skonades de. Hans glöd nådde så långt
att han sa: ”HERRE, varför skulle din vrede brinna mot ditt folk… förlåt

dem nu deras synd. Om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i”

(2 Mos. 32:11, 32).

Vad Moses menade var: Jag vill inte komma till himmelriket ensam.
Antingen förlåter du dem, eller också går jag under tillsammans med dem
om de dör, och då får du utplåna mitt namn ur boken som du har skrivit…!!
Se hur långt Moses kärlek och glöd sträcker sig. Det var därför Gud sa till
honom, innan folket skulle bestraffas: ”Låt mig nu vara, så att min vrede

kan brinna mot dem och förtära dem. Dig ska jag göra till ett stort

folk” (2 Mos 32:10).

Jag kan inte låta bli att förundras över de ord som Herren sa till
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Mose, ”Låt mig nu vara”, nästan som om Mose höll fast honom och
inte lät honom röra sig…!

Herre, säger du ”låt mig vara”? Men vem kan hålla fast dig? Vem kan
hindra dig som är Gud Allsmäktig?! Det var Moses kärlek till sitt folk och
hans glöd för deras frälsning som höll fast Herren och hindrade honom från
att utplåna dem. Se vad Moses sa till honom: ”Vänd dig från din glödande

vrede och ångra det onda du har i sinnet mot ditt folk. Kom ihåg

Abraham, Isak och Israel, dina tjänare… Varför skulle egyptierna få

säga: Till deras olycka har han fört ut dem för att döda dem bland

bergen och utrota dem från jordens yta?” (2 Mos 32:13, 12).

Detta är alltså att brottas med Gud. Det innebär att be och vädja,
gå in i förbön, övertala Gud med övertygelse och kärlek till människor,
hålla fast Gud för att ”hindra” honom från att utplåna dem…!

När jag var ung och inte förstod särskilt mycket, trodde jag att Jakob,
fädernas fader, var den ende som brottades med Gud och sa : ”Jag släpper

dig inte förrän du välsignar mig” (1 Mos. 32:26). Men här har vi Moses
som säger samma sak till honom: ”Jag släpper dig inte… jag tillåter

inte att din vrede far ut mot ditt folk. Jag låter dig inte utplåna dem,

jag släpper dig inte förrän du låter dig bevekas och förlåter dem…”

”Du måste benåda dem, du måste förlåta, och om du inte vill förlåta
dem, utplåna då mitt namn från boken som du har skrivit det i.”

Detta är glöden hos ett hjärta som inte vill att någon ska gå under,
och som ”vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt

om sanningen” (1 Tim. 2:4). Detta är glöden hos någon som brottas med
Gud för alla människors frälsning, även för dem som tillbad guldkalven och
sa: ”Detta är din gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land…”

(2 Mos. 32:4).

Denna glöd hos Mose påminner mig om något som Paulus sa: ”Jag

har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag

själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina

landsmän efter härstamning” (Rom. 9:2-3).
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Vad han menar är att om de kan bli förenade med Kristus genom att han
själv blir skild från honom, så skulle han hellre lida denna brist så att de kan
förenas med honom!! Vilken kärlek kan finnas i den heliga tjänsten som är
större än denna? Vilken helig glöd av självuppoffring för andras skull kan
vara djupare än denna? Detta är sann kärlek och medkänsla.

De av Guds barn som har den heliga glöden måste brottas med Gud för
Kyrkans skull och för varje själs frälsnings skull. De ropar högt till Gud:

”Stå upp, HERRE! Låt dina fiender skingras, låt dem som hatar dig fly

för ditt ansikte” (4 Mos 10:35). Men ditt eget folk, låt dem genom din
välsignelse få komma i tusental och tiotusental för att göra din vilja.

”Fräls, HERRE, ty de fromma är borta, de trofasta har försvunnit

från människors barn” (Ps. 12:1). Stå upp och grip in, för du är den
hopplöses hopp och den vacklandes stöd. Kom och hjälp oss, Herre, för
”Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något” (Luk. 5:5).
Du är vår styrka, du är vårt stöd, och utan dig kan vi ingenting göra (Joh.
15:5).

Ett annat sätt på vilket den heliga glöden verkar är att den uppmuntrar
syndarna, så att de inte drunknar i förtvivlan och tappar modet.

5. ATT UPPMUNTRA DE SVAGA

Hur vackra och djupa är inte Paulus ord: ”uppmuntra de missmodiga,

ta er an de svaga och ha tålamod med alla” (1 Tess. 5:14).

Satans farligaste vapen är när han får syndaren att känna som att ingenting
betyder något, att synden har fått fullständig makt över honom och att det
inte finns någon utväg! Genom denna förtvivlan får Satan honom att bli
uppgiven och slå sig till ro på sin felaktiga väg, utan att söka vägar till bättring
eller frälsning.

Men den som är full av helig glöd för själars frälsning slår upp en
hoppets dörr framför syndarna och ger dem draghjälp. Han blåser på
den rykande veken, där kan ju finnas kvar nog med liv i den så den får glöd
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igen. Han förbinder det brutna strået så att det kanske kan stå upprätt igen,
och han säger till alla: ”Var inte rädda, Gud kommer aldrig att överge er. Gud
kommer att hjälpa er på traven. Det finns massor av lösningar på era problem,
Gud kan lösa dem.” På så sätt ger han den människan uppmuntran och
draghjälp, precis som de två änglarna gjorde för att hjälpa Lot lämna Sodom
(1 Mos. 19:15-16). Vi kommer också ihåg apostelns ord:

”Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän” (Heb. 12:12). Till
hjälp får du ta allt du kan finna av kärlek, omsorg och tålamod… och ta som
förebild de som hade det värre än du men som Gud ändå var mäktig att
frälsa.

Det är också den heliga glöden som stimulerar och uppmuntrar
dem som arbetar i den heliga tjänsten. Vår Herre Jesus Kristus
uppmuntrade sina lärjungar genom att säga: ”Låt inte era hjärtan oroas

och var inte modlösa” (Joh. 14:27). ”Jag är med er alla dagar intill

tidens slut” (Matt.28:20). ”De ska utlämna er åt domstolar, och i sina

synagogor ska de gissla er… Men när man utlämnar er, så bekymra er

inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er

i den stunden, och då är det inte ni som talar, utan er Faders Ande

kommer att tala genom er… På er är till och med alla hårstrån räknade”

(Matt. 10:17-20, 30).

Genom denna uppmuntran fylldes de med glöd och tjänade utan
fruktan.

Se hur Gud uppmuntrade Jeremia i Gamla Testamentet, när han sa till
honom: ”Frukta inte för dem, ty jag är med dig för att rädda dig… jag

lägger mina ord i din mun… jag gör dig i dag till en befäst stad, till en

järnpelare och en kopparmur mot hela landet… De ska strida mot dig,

men inte bli dig övermäktiga. Jag är med dig, säger HERREN, för att

rädda dig” (Jer 1:8-9, 18-19).

På liknande sätt uppmuntrade Herren Paulus: ”Var inte rädd, utan

tala och tig inte! Jag är med dig, och ingen ska angripa dig och göra

dig något ont” (Apg. 18:9-10).


