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Profetisk förkunnelse - Evalotta Kjellberg: Hösten 2009 var jag tjänstledig för att studera offren i tredje Mosebok och
kopplingen till Jesus död på korset. Jag hade lånat en stuga vid havet, för att kunna vara ostörd när jag läste. Efter ungefär två
månader var jag så berörd av det jag läste, att jag började &rdquo;predika&rdquo; för mig själv.

Hösten 2009 var jag tjänstledig för att studera offren i tredje Mosebok och kopplingen till Jesus död på korset. Jag hade lånat en
stuga vid havet, för att kunna vara ostörd när jag läste. Efter ungefär två månader var jag så berörd av det jag läste, att jag börjad
&rdquo;predika&rdquo; för mig själv.
Och genom dessa predikningar började Guds Ande tala till mig om tillståndet i den kristna församlingen. Under tre veckors
tid tala Guds Ande och jag predikade för stugans inredning. Det var härligt men på samma gång oerhört jobbigt. Dag och natt
talade Guds Ande om den nya religionen som byggs upp i vårt land. En religion där människan är i centrum och där förnuftet
bestämmer vad Gud ska tycka. Vid slutet av tredje veckan gav Herren mig namnet på denna nygamla religion och han sa
&rdquo;guldkalvsreligion&rdquo; utifrån berättelsen om Arons guldkalv i andra Mosebok.
Min uppfattning är att det var Herren som gav mig dessa tankar (givetvis måste det prövas) och att det är mycket angeläget för
den kristna församlingen att vakna. Guldkalvsreligionen smyger sig in och innan vi vet ordet av har vi fastnat i dess garn.
Det är lockande att sätta oss själva på tronen, istället för att låta den Helige ha den plats som rätteligen tillhör honom. Herren vill
varna men samtidig uppmuntra oss att hålla fast vid honom som är den samme igår, idag och i all evighet.
/Evalotta Kjellberg

Evalotta Kjellberg skriver på bibelskolans "Inför söndagen". Hon är en ofta anlitad förkunnare inom EFS. Evalotta tjänstgör deltid
som pastor och reser i övrigt på fria kallelser. Hon upplever att hon har fått ett profetiskt tilltal från Gud till Sveriges kristna. Du
kan ladda ner hennes predikan som en mp3-fil nedan. Lars FröjmarkBibelskolans ordf Lyssna till förkunnelsen. Klicka
här! (Eller högerklicka och använd "Spara mål som..." för att ladda hem filen till din dator)
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