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Fullborda ditt gudagivna syfte

Förord 
av Marcus Bloom 

Jag har haft glädjen och privilegiet att följa Hanna 
sedan hennes första trossteg ut i sin kallelse och 
gudagivna syfte som missionär, predikant och profetisk 
röst. Jag minns när vi bodde i Indien som missionärer 
2004, där Hanna började predika evangeliet för dyrbara 
människor i en liten by i norra Indien. Hanna visste sitt 
gudagivna syfte och med en liten klapp på axeln från 
mig och den helige Andes hjälp, började Hanna löpa sitt 
gudagivna lopp för Herren.
 
Gud har inte bara kallat Hanna att vara en missionär 
och predikant för världens onådda folk, utan även till 
att undervisa, betjäna och vara en profetisk röst för allt 
Guds folk, både kvinnor och män. Livet och vandringen 
med Herren som Hanna har haft under många år, av 
förberedelse, träning och prövning, har idag lett fram 
till en tjänst i Guds givna syfte för henne sida vid sida 
med mig.
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Det Joel profeterade om att i de sista dagarna skulle 
Herrens Ande utgjutas över allt kött, både kvinnor och 
män, sker nu över hela vår jord. Gud reser upp män och 
kvinnor, sida vid sida, för att vi alla ska inta och fullborda 
våra gudagivna syften. Gud vill använda alla lemmar i 
Kristi kropp. Hanna är en inspiration, förebild och ett 
exempel, inte bara för kvinnor utan för alla troende, vad 
Gud vill och kan göra genom en människa som ger sig 
helt och fullt till sitt gudagivna syfte.    

Boken ”Fullborda ditt gudagivna syfte”, som du nu har 
börjat läsa, kommer att öppna dina ögon för vem du är 
skapad till att vara och göra här på jorden. Du har ett 
gudagivet syfte. Du har inte blivit till av en slump, utan 
vår skapare har lagt ner en unik kallelse och unika gåvor 
i dig som han vill bruka i och genom ditt liv. Att upptäcka 
sitt gudagivna syfte är något otroligt spännande, och 
samtidigt avgörande för dig och mig, när vi vill utbreda 
Guds rike här på jorden. 

Allt får många av Guds barn lever sina liv utanför 
sitt gudagivna syfte och missar då det underbara liv 
som Herren har tänkt för dem. Jag vet att denna bok, 
som den helige Ande har inspirerat Hanna att skriva, 
kommer att ge dig insikt och uppenbarelse om just ditt 
gudagivna syfte. Läs den bedjande och lyssna på Guds 
Andes viskningar till ditt hjärta. Herren vill visa dig vad 
ditt syfte är och ge dig verktygen du behöver för att 
fullborda ditt lopp för honom. 

Du har framför dig ett gudagivet lopp att löpa och hela 
himlen ser på och hejar på. ”När vi alltså har en så stor 
sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som 
tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och 
löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss.” Hebr 12:1   

Jag är övertygad om att Gud kallar just dig att inta din 
gudagivna plats i Guds rike och löpa ditt lopp för Herren 
så du en dag kan säga som Paulus: ”Jag har kämpat den 
goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat 
tron.” 2 Tim 4:7
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Introduktion 
Det blir mer och mer populärt att åka på safari. Människor 
från alla länder är villiga att betala mycket pengar för att 
se ”The big five”, dvs leopard, lejon, elefant, noshörning 
och afrikansk buffel. Själv har jag varit på safari och sett 
dessa mäktiga och fantastiska skapelser, så jag förstår 
människors attraktion till dem. Men det finns en annan 
”Big five”, som också attraherar människor över hela vår 
jord, nämligen fem frågor vars svar påverkar människans 
liv. Jag har valt att dela in den här boken utifrån dessa 
fem frågor, som jag anser vi alla behöver kunna svara 
på för att kunna fullborda vårt gudagivna syfte. Givetvis 
kommer inte denna lilla bok ge dig fullkomliga svar på 
alla dessa frågor, men de kommer ge dig en hint om i 
vilken riktning du kan söka vidare. Bibeln är tydlig med 
att den som söker, han finner. 

Jag är övertygad, att för att kunna fullborda vårt 
gudagivna syfte behöver vi först finna och förstå vad 
Gud skapat oss till att vara. Därför har jag valt att låta 
de tre första kapitlen svara på frågan ”Vem är jag?”. Vi 
behöver få våra rötter djupt nerborrade i Ordet så vi inte 
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bara förstår vem Gud är, utan också vem vi är i honom. 
Du och jag behöver bli trygga i vår gudagivna identitet 
annars kommer vi ständigt att jaga efter att vara någon 
annan. För att finna och fullborda den gudagivna 
planen behöver vi också inse, oavsett nationalitet, 
familjetillhörighet, misslyckanden eller framgångar 
etc., att vi har ett gudomligt ursprung. Nästkommande 
tre kapitel hjälper oss därför med svar på frågan ”Var 
kommer jag från?”. När vi förstår att vi är skapade av Gud 
och för Gud, blir det enklare att också tro att vi kan göra 
stora ting tillsammans med honom.

Gud har ett lopp, ett uppdrag, ett syfte för oss var och 
en. ”Syfte” (eng purpose) betyder ”anledning varför 
något existerar”. Jag tror inte att det finns någon djupare 
tillfredställelse eller större glädje än att varje morgon få 
vakna upp till att leva med detta gudagivna syfte. Jag tror 
meningen med livet är att finna detta syfte och göra vårt 
yttersta för att fullborda det. Min tredje frågeställning är 
därför ”Varför är jag här?”. Svaret på den frågan är ditt 
gudagivna syfte. Det är den plats du är skapad till att 
uppfylla, och den uppgift du är tänkt att fullgöra. Svaret 
på denna fråga bestämmer vårt livs inriktning och de 
beslut vi kommer att fatta längs med vägen. 

När vi funnit vårt gudagivna syfte kommer vi till följande 
frågeställning; ”Vart är jag på väg?”. När vi vet vad Gud har 
kallat oss till att göra får vi inte stanna där. Upptäckten 
av vårt gudagivna syfte är bara början på ett spännande 
liv med Gud. Svaret på denna fråga hjälper oss att ta 

konkreta steg i riktning mot fullbordandet av vårt syfte. 
Den femte och sista delen handlar om: ”Hur mycket kan 
jag göra?” Vi har alla olika förmågor och talanger, men vi 
har alla lika förutsättningar för hur mycket vi kan göra 
med det som är oss givet. Vi kan alla multiplicera det vi 
fått i våra händer och sträva efter att bära rik frukt. 

Vi har alla ett lopp att löpa för Gud och jag drömmer om 
att en dag få stämma in i Paulus ord ”jag har fullbordat 
mitt lopp” (2 Tim 4:7). Eftersom du håller den här boken i 
din hand förmodar jag att du har samma längtan. Låt oss 
sträva efter att vara dem Gud skapat oss att vara och att 
göra allt det han tänkt att vi ska göra. Låt oss göra vårt 
yttersta för att finna och fullborda vårt gudagivna syfte!

Från mitt hjärta till ditt
/ Hanna 



Vem
är jag?

Del 1 
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Kapitel 1

Spegel spegel
på väggen där

”Vem är jag?” är en liten, enkel fråga men svaret betydligt 
mer komplicerat. Många gånger är vi så upptagna med 
att finna trygghet i livet, i vår partner eller i vår kallelse 
att vi glömmer att först finna oss själva. Det är svaret 
eller svaren på denna fråga som formar vår identitet. 
Vår identitet är viktig då det är den vi mer eller mindre 
bygger hela våra liv utifrån och den kommer, vare sig vi 
önskar det eller inte, påverka våra liv mer än vad vi tror. 
Därför är det av stor vikt att vi finner svaret på ”Vem är 
jag?” och därmed finner vår sanna identitet. 

Vi känner alla till berättelsen om Snövit. Varje dag 
framför spegeln frågar Snövits styvmor: ”Spegel, spegel 
på väggen där, säg vem som skönast i landet är?”. I 
många år svarar spegeln henne att hon är den vackraste 
kvinnan i landet men när Snövit växer upp förändras 
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spegelns budskap till att Snövit är den vackraste 
kvinnan. Detta gör styvmodern så ursinnig att hon till 
och med vill döda sin egen styvdotter. Sådant händer 
bara i sagornas värld, kanske du säger. Frågan är hur 
långt ifrån verkligheten sagan om Snövit är idag? Unga 
flickor, men även pojkar, svälter sig näst intill till döds 
på grund av vad spegeln säger dem. Andra betalar 
tiotusentals kronor för att göra om sitt utseende både 
här och där genom skönhetsoperationer. Media pumpar 
ut ett snedvridet skönhetsideal som får majoriteten av 
tjejer och killar och män och kvinnor att må dåligt varje 
gång de ser sin egen spegelbild. 

Undersökningar visar att vissa kvinnor kan spegla sig 
upp till sjuttio gånger per dag (ja, du läste rätt) och 
männen ligger inte långt efter. Självklart varierar det 
mellan olika kvinnor och män, kultur och personligheter, 
men oavsett om det är sjuttio eller tio gånger per dag 
måste vi erkänna att vi har svårt att låta bli att spegla 
oss när vi går förbi sovrumsspegeln, badrumsspegeln, 
hallspegeln, skyltfönstret eller bilrutan. Hur många 
gånger du speglar dig är inte det viktiga, utan vad du 
ser när du speglar dig. Talar spegeln om för dig att du 
inte är snygg nog? Säger den att du är för kort, för lång, 
för smal eller för tjock? Har du fel hårfärg eller för många 
rynkor? Eller har du kanske fel hudfärg?

Det behöver inte bara handla om din utsida, utan också 
om din insida. Vad säger spegelbilden om vem du är? 
Kanske hånar den dig varje gång du går förbi med 

orden om att du inte är smart nog, inte jobbar tillräckligt 
mycket eller att du inte är lika rik och har lika mycket 
materiella ting som människor runtomkring? Kanske 
talar spegeln tillbaka till dig om att du inte är tillräcklig, 
ingen duktig fru och mamma eller tillräcklig man och 
försörjare? Du vågar kanske knappt titta innan du hör 
dess röst om att du alltid gör misstag och att du helt 
enkelt är värdelös. 

Under en glansig yta kan man lida av osäkerhet om vem 
man verkligen är och vad ens värde är. Denna osäkerhet 
leder ofta till att man försöker prestera för att få upp sitt 
värde. Man har sin identitet i det man gör. Vid frågan 
”Vem är du?” svarar vi därför ofta med vår profession. 
Detta är inte ett felaktigt svar men om vår identitet och 
värde sitter i vad vi jobbar med, vad händer då om vi 
skulle bli arbetslösa? Hur ser vi då på oss själva om vi 
skulle bli utbrända och inte förmå att arbeta? Detta vet 
vi är en tragisk, men alltmer vanlig, företeelse i många 
människors liv. Kanske är du en av dem eller kanske 
har någon i din närhet som drabbats. Många gånger 
infinner sig identitetskris i just sådana här eller liknande 
prövningar i livet. 

Andra svar på frågan ”Vem är du?” kan vara att man 
är gift eller singel, mamma eller pappa, idrottare eller 
frimärkssamlare och så vidare. Vi troende lägger kanske 
dessutom till lovsångare, evangelist, vaktmästare eller 
ljudtekniker. Självklart är våra gåvor i funktion också 
en del i vem vi är, men svaret på frågan ”Vem är jag” 
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behöver vara djupare förankrat än så, för att vi inte ska 
drabbas av en identitetskris. Vad är egentligen identitet 
och var har den sina rötter? 

Identitet 
Identitet är inom beteendevetenskap synonymt med 
självbild och innebär kort förklarat hur en människa 
uppfattar sig själv. Det är en självklar känsla av att 
kunna vara sig själv och att våga stå för den man är. Vår 
identitet formas genom att vi medvetet och omedvetet 
jämför oss med och förhåller oss till allt  vi möter i livet. 
Som tonåringar går vi alla igenom en större eller mindre 
identitetskris, då det är dags att hitta sig själv och vem 
man är. Det ses då som naturligt att man mer eller 
mindre brottas med sin identitet, sitt värde, vem man 
är och vad man ska göra med sitt liv. Men idag är det 
inte bara tonåringar, utan människor i alla åldrar, som 
inte funnit sin identitet. Grundvalarna att kunna göra 
det är raserade. Politik och samhälle har tagit avstånd 
från att bygga på Bibelns ordningar. Vad som helst som 

konstrueras utan en 
handbok går snett och 
det är precis vad Sverige 
och svensken har gjort. 
För att verkligen finna 
vår sanna identitet 
måste vi gå tillbaka till 
han som har skapat oss 

från början. Vi behöver helt enkelt be och söka svaret i 
Guds ord. ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta 
och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han 
får, och den som söker, han finner, och för den som bultar 
skall dörren öppnas” (Matt 7:7-8). 

Vårt samhälle idag består av alltför många människor 
med identitetskris. Allt fokus på det yttre har gjort att 
det inre, vår identitet, trygghet och självbild har fått allt 
mindre tid och uppmärksamhet. De sociala medierna 
rusar fram i väldig fart och allt vi verkar kunna är att 
göra vårt yttersta för att hänga med. Alla ”selfies” som 
tas och visas upp är bara en bild på det yttre, men hur 
skulle det se ut om vi skulle ta en bild på vårt inre? Hur är 
det med vår självbild och självkänsla? En alltför perfekt 
och påkostad utsida kan många gånger signalera en 
trasig insida. I dagens samhälle läggs allt mer fokus och 
tid på det som syns utåt. Många gånger kommer vår 
insida, det som verkligen räknas, i skymundan. Det blir 
allt vanligare med psykisk ohälsa hos både unga och 
gamla, tjejer och killar, kvinnor och män. I allt jagande 
efter yttre bekräftelse glöms vikten av en trygg identitet 
och sund självbild bort. 

Vems röst lyssnar vi till?
Många gånger bygger vi vår identitet och självbild 
utifrån vad andra säger. Vi låter familj, arbetskamrater 
och andra bekanta avgöra vem vi är. Vi lyssnar till vår 

För att verkligen 
finna vår sanna 

identitet måste vi 
gå tillbaka till han 
som har skapat oss 

från början.
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kulturs ramar, religionens restriktioner och samhällets 
värderingar och låter de bestämma vårt värde. I Sverige 
har vi en kultur och ett samhälle av att ingen får sticka 
ut, utmärka sig, att vi helst ska vara likadana, bedömas 
med samma betygssystem och mallar. Jantelagen är 
inte bara en sägen, utan en ren förbannelse uttalad 
över vårt land. Den hindrar oss att både kunna älska oss 
själva och älska varandra samt att ingen får vara sig själv. 

Det säger sig självt att om vi ständigt fylls med negativa 
budskap om vem vi är från vår omgivning kommer vi 
att se ner på och inte våga vara oss själva eller göra 
någonting med våra liv. Dessa negativa röster påverkar 
oss och utifrån dem bygger vi upp en felaktig självbild. 
Vi bygger helt enkelt vår identitet utifrån vad andra 
människor tycker, tänker och säger. Ord har makt. 
Ordspråksboken 18:21 säger att ”Tungan har makt över 
död och liv...”. När jag gick i lågstadiet fick jag vid flera 
tillfällen höra av några klasskompisar att jag var tjock. 
Dessa ord som talades ut över en oförsvarbar åttaåring 
satte sina spår. Efter det ropade varje spegel jag gick förbi 
att; ”du är tjock!”. När tonåren kom byttes budskapet ut 
till; ”Hanna, du är ful, fet och äcklig”. Inte konstigt att det 
ledde till en tonårstid där vågen blev min största fiende. 
Jag var inte anorektisk och jag slutade aldrig äta (nyttig) 
mat, men det betydde inte att min självbild inte var 
rejält ärrad. Jag var övertygad om att mitt värde satt i 
min vikt och att vara smal var detsamma som att vara 
värdefull. Jag hade min identitet i min vikt och vad jag 
vägde. Dessa tankar förföljde mig i över åtta år. Även 

om tankarna kom och gick påverkade de mig negativt. 
Först efter jag hade träffat min man Marcus och gift mig, 
hjälpte han mig att konfrontera dessa tankebyggnader 
och lögner, med vad Guds ord sa, så att jag kunde bli fri.

Kanske har negativa ord också talats ut över dig och 
påverkar eller kanske till och med styr ditt liv idag? Även 
avsaknaden av ord att du är älskad, dyrbar och värdefull 
när du växte upp påverkar vem som tittar tillbaka på dig 
i spegeln och vad spegelbilden säger om ditt värde. Men 
detta är inte Guds tankar och ord till oss. Detta är inte 
vem Gud har skapat dig och mig att vara. Även om du är, 
och länge har varit, fångad i felaktiga tankebyggnader 
att du är oälskad och oönskad så har jag goda nyheter, 
Jesus kom för att sätta de fångna fria! ”Herrens Ande är 
över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens 
budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut 
frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de 
betryckta frihet” (Luk 4:18). 

Gud har inte tänkt att vi ska leva våra liv så här. Han har 
inte tänkt att det är samhället som ska forma oss och 
vår identitet. Guds tanke är inte att du ska värdera dig 
efter ditt yttre, ditt yrke eller dina prestationer. Han vill 
heller inte att du låter andra människors röster vara över 
hans röst och ord. Han 
vill att vi ska få börja se 
det han ser i oss. Han vill 
att vi ska få tag på hans 
underbara och högre 

Gud vill att vi ska 
få börja se det han 

ser i oss.
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tankar. Han vill att vi ska finna de rätta svaren på frågan 
”Vem är jag?”. De svar som endast Bibeln kan ge. 

Den viktigaste av alla relationer vi har, och alltid kommer 
att ha, är den vi har med oss själva. Fungerar inte den 
kommer vi också att ha svårt att få andra relationer att 
fungera. Ett av de två främsta buden Jesus ger oss är att 
vi ska älska vår nästa som oss själva (Matt 22:39). Men 
hur ska vi kunna älska vår nästa om vi inte älskar oss 
själva? Det är en ekvation som helt enkelt inte går ihop. 
Gud älskar dig och mig så mycket och han vill att vi ska 
förstå och ta emot hans kärlek. Han vill att vi ska lära oss 
att se oss själva med hans ögon och därigenom finna 
vår identitet och våga vara dem vi är.

Det går att förändra bilden du har av dig själv. När vi 
bjuder in Jesus i våra liv öppnar vi upp för Guds tankar, 
planer och kraft i våra liv,  och alla omöjliga fall försvinner. 
”Ty för Gud är ingenting omöjligt” (Luk 1:37). Att du håller 
denna bok i din hand är ett steg i rätt riktning att finna 
svaret på vem du verkligen är och bli trygg i det. När 
vi vandrar med Jesus handlar det inte om att komma 
på något eget utan att upptäcka och förvandlas till dem 
han har skapat oss att vara. 

Låt oss be denna
bön tillsammans: 

”Herre, tack att du har skapat mig och har en syfte med 
mitt liv. Jag vill vandra nära dig och därmed få upptäcka 
vem du har skapat mig att vara.  Hjälp mig att höra din röst 
och sätta den högre än alla andra röster som vill påverka 
mitt liv. Tack att du har gett mig sanningen om mig själv i 
Ditt ord. Jag väljer att spegla mig i ditt ord för att verkligen 
finna vem jag är. Jag vill inte ha min identitet i det jag gör 
utan i vem du säger att jag är. Från och med nu vill jag be 
om din vilja, jag vill söka efter min gudagivna identitet 
och jag vill bulta på dörren till den framtid du redan har 
planerat för mig. Lär mig, Herre, att älska mig själv så jag 
också kan älska andra. Amen”
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Kapitel 2

Gudagiven 
identitet 

Självbild är vår bild eller uppfattning av oss själva medan 
att finna sin gudagivna identitet handlar om att få tag på 
Guds bild och uppfattning om oss. Allting förändras när 
vi börjar se oss själva med Guds ögon. Gud ser så mycket 
mer i dig än vad andra ser. I Mose såg andra en mördare, 
men Gud såg en befriare och ledare för Israels folk. När 
andra såg på Abraham såg de en gammal och barnlös 
man medan Gud såg en fader till många folk. Ester var 
i andras ögon bara en föräldralös judisk kvinna medan 
Gud hade utvalt henne till att rädda det judiska folket. I 
David såg andra, till och med hans egen familj, bara en 
enkel fåraherde men Gud smorde honom till kung. Jag 
skulle kunna fortsätta med person efter person i Bibeln 
men jag tror att du har förstått poängen. När vi får tag 
i, och börjar bygga på, vad Gud ser i oss finns det inga 
begränsningar för hur mycket vi kan göra. Att finna vår 
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gudagivna identitet är början och grunden till allt annat 
vi sedan företar oss.

Lägga en stabil grund
Länge bestod vår gata där vi bor endast av två hus, vårt 
eget och vår närmaste granne. Först tjugo år efter våra 
hus byggdes, fick vi de glada nyheterna att det skulle bli 
tre nya hus på vår gata. Så en dag började maskinerna att 
rulla in. De jobbade och jobbade men ingenting tycktes 
hända på de nya tomterna. Först när vi gick riktigt nära 
kunde vi se att de höll på med grunden. Den var grå, trist 
och tog väldigt lång tid men när den väl blev klar tog 
det inte många månader innan allt var färdigbyggt och 
våra nya grannar kunde flytta in. Grunden tog tid och såg 
inte så mycket ut i våra ögon, men var avgörande för det 
resterande bygget. Grunden i våra liv är att ha rätt bild, 
Guds bild, av oss själva. Om vi inte har rätt grund kommer 
inte det andra vi ”bygger” att hålla och bestå. Rätt grund får 

vi när vi går tillbaka till vårt 
ursprung och till han som 
från början bestämde 
vårt värde och vem vi 
är. Endast Gud kan ge 
det rätta och fullkomliga 
svaret på frågan ”Vem 
är jag” eftersom han 
skapade mig. 

En vår hade Marcus och jag bestämt oss för att äntligen 
ta tag i att byta golv i hela nedervåningen. Det var väldigt 
slitet och behövde bytas ut. Efter mycket sparande och 
planerande var det äntligen dags att sätta igång. Med 
hjälp av min pappa byttes hela golvet på vår nedervåning 
och jag var mer än glad över att ha det avklarat med allt 
stök och damm som det innebar. Men bara någon vecka 
efter bytet märkte vi att golvet började svikta och det 
blev värre och värre. Vi försökte fixa till det med hjälp av 
det ena tipset efter det andra av olika hantverkare, men 
inget hjälpte. Några veckor senare fick vi bita i det sura 
äpplet och plocka upp hela golvet igen. När vi började 
bryta upp det märkte vi att det var fel på golvet. Varenda 
bräda var som en gungbräda. Det fanns inget annat att 
göra än att reklamera det dåliga golvet, köpa ett helt 
nytt och börja om. Vi var tvungna att göra om för att göra 
rätt. Nu ligger golvet snyggt och prydligt men vi lärde 
oss något viktigt av den här besvärliga golvläggningen. 
Ska det bli bra måste materialet man bygger och arbetar 
med vara bra. Samma sak gäller i våra liv. 

Det är väl känt att Gud använder sig av människor för 
att tala in i våra liv. Mindre känt är att det gör också vår 
fiende. Han jobbar på att bygga upp tankebyggnader, 
eller fästen, i våra sinnen som blockerar oss att se vem vi 
verkligen är. Det kan vara tankebyggnader av att vi inte 
är lika bra som alla andra, att vi inte duger eller att vi 
rent av är värdelösa. Många gånger har vår självbild och 
identitet byggts upp av dessa felaktiga ”material” under 

Endast Gud kan 
ge det rätta svaret 
på frågan ”Vem är 
jag” eftersom han 

skapade mig
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en längre tid. Med hjälp av Guds ord kan vi identifiera 
det felaktiga och bryta ner de fästen fienden har byggt 
upp om oss själva. Bibeln säger: ”De vapen vi strider med 
är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. 
Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig 
upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en 
lydig fånge hos Kristus…” (2 Kor 10:4-5).  

Spegla oss i Guds ord
Du och jag kan bygga upp en sann och trygg identitet 
och förändra vår bild av oss själva genom att vi börjar 
”spegla oss i” Guds ord. Det är Guds ord och endast Guds 
ord som ger oss den sanna bilden av vem vi verkligen är. 
Tänk om vi skulle börja läsa, meditera på och tala ut Guds 
ord lika många gånger per dag som vi tittar oss själva 
i spegeln. Det skulle definitivt förändra oss och bilden 
av oss själva. Det skulle sätta oss fria. Fria att våga vara 
oss själva oavsett vad andra röster säger. Jakobsbrevet 
1:25 (NLT fritt översatt) säger: ”Om du tittar noga in i den 
perfekta lagen som gör dig fri…” och Johannes 8:32: ”Ni 
skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.  En 
felaktig självbild kommer att snärja oss, hindra oss och 
definitivt hålla oss tillbaka från att kunna tjäna Gud fullt 
ut. Men sanningen gör oss fria. 

När vi fyller oss med Guds ord, sanningen om vem vi 
verkligen är, börjar det hända något inom oss. ”Ty Guds 
ord är levande och verksamt…” (Hebr 4:12). När du och 

jag väljer att läsa, ta till oss samt tro på Guds ord börjar 
det förvandla oss. I område efter område sätter det oss 
fria. Våra inre ögon förvandlas och vi börjar se det Gud 
ser när han ser på oss. Guds ord bygger upp tro inom 
oss, en tro på vem vi 
verkligen är. Genom 
Guds ord finner vi vår 
gudagivna identitet. 
En bra självbild, trygg 
självkänsla och gott 
självförtroende kan 
aldrig byggas upp utifrån. Den byggs upp genom att vi 
förstår sanningen om vem vi redan är i Gud.

Älskad
Vilket är då svaret, som håller att bygga på oavsett yttre 
förändringar och påfrestningar, på frågan om vem vi 
verkligen är? Först och främst behöver vi förstå att vi 
är älskade. De flesta av oss vet säkert vad det välkända, 
kanske det mest välkända, bibelstället från Johannes 
3:16 säger: ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin 
enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå 
förlorad utan ha evigt liv”. Så mycket älskade Gud dig 
och mig, personligen och individuellt, att han var villig 
att offra sin ende Son för vår skull. Man brukar säga att 
priset på något bestämmer dess värde och så också i 
detta fall. Gud var villig att betala det högsta priset, sin 
egen Sons liv, för att visa vårt värde. 

Genom Guds 
ord finner vi vår 

gudagivna identitet
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Ett annat bibelställe som har talat starkt till mig om Guds 
kravlösa kärlek är Lukas 3:22. När Jesus precis blivit döpt 
öppnar sig himlen över honom och den helige Ande 
sänker sig ner över honom så hör man Guds, Faderns, 
röst: ”Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje”. 
Det fantastiska med den versen är att Gud säger detta 
innan Jesus har gjort något för att förtjäna Guds kärlek. 
Detta tilltal kommer innan alla under och tecken som 
Jesus sedan gjorde. Samma sak gäller dig och mig. Guds 
kärlek till oss påverkas inte av vad vi gör eller inte gör. 
Det är så lätt att vi bygger vår identitet på och värderar 
oss själva efter vad vi presterar. 

Jag trodde jag hade min identitet i Guds kärlek och såg 
inte mig själv som en person som behövde prestera för 
att känna mig älskad. Detta skulle komma att prövas 
rejält när jag för några år sedan blev utbränd. Plötsligt 
kunde jag inte göra allt det där jag brukade fylla mina 
dagar med, vilket var en hel del. Jag kunde heller inte 
predika eller resa ut på missionsfältet. Många dagar 
orkade jag inte ens be eller läsa Bibeln. Mer än med 
de fysiska symptomen i min kropp, brottades jag med 
tankar av värdelöshet. Vem var jag nu när jag inte kunde 
prestera, inte ens för Gud? Som med allt, om man tillåter 
honom, lät Gud även denna tuffa passage samverka till 
det bästa. Han började jobba med mina tankar, min 
identitet och med var jag hade mitt värde. Jag minns 
tydligt tilltalet som kom till mig en dag när det var som 
tuffast. Gud frågade mig: ”Har du ditt värde i det du gör 

eller i vem jag har skapat dig till?”. Där och då, trots att 
det inte var enkelt, började jag läsa och tala ut vad Guds 
ord sa om vem jag var. Jag förstod det inte då men det 
kom att förändra hela min grund, trygghet, identitet, hur 
jag såg på mig själv och mitt liv. Jag fann min gudagivna 
identitet. Tack gode Gud för din obegränsade och 
kravlösa kärlek till oss var och en.  

Guds barn
Bibelns svar på vem vi är, är också att vi är Guds barn: 
”Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas 
Guds barn…” (1 Joh 3:1). Gud kallar oss inte bara tjänare, 
invånare eller människor utan inkluderar oss i sin egen 
familj. Alla människor söker tillhörighet. I vissa fall leder 
detta till negativa gängbildningar där man är villig att 
göra i princip vad som helst bara för att få vara en i 
gänget. För att få bli en del i Guds familj är det inget 
som vi behöver prestera eller göra. Jesus har redan gjort 
det för oss. När han dog på korset öppnade han vägen 
för oss var och en att komma och bli en del i Guds stora 
universella familj. Allt vi behöver göra är att tro och ta 
emot denna enorma gåva att få vara ett Guds barn. 

Jag har haft förmånen att växa upp i en kärleksfull 
familj, men jag vet att det är långt ifrån alla som har haft 
det privilegiet. Kanske är du som läser den här boken 
en av dem som vuxit upp väldigt kärlekslöst. Kanske har 
du inte ens någon eller några som du kallar din familj. 
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Kanske har dina egna föräldrar övergett och förkastat 
dig. Jag vet att allt för många brottas med förkastelse 
på grund av hur man har vuxit upp och vilka människor 
man har haft runt sig. Men en sak är säker, sanningen är, 
att oavsett hur din biologiska familj ser ut tillhör du nu 
Guds familj. Du är nu inkluderad! Du är nu älskad för den 
du är! Psaltaren 27:10 ger oss de tröstande orden som vi 
kan tro och tala ut: ”Om än min far och mor överger mig, 
tar HERREN emot mig”. Oavsett om du var önskad eller 
inte av dina biologiska föräldrar säger Gud att ”hans 
ögon såg dig när du ännu var ett outvecklat foster...dina 
dagar var bestämda innan någon av dem hade kommit” 
(Ps 139:16). Oavsett under vilka förhållanden och 
omständigheter du blev till var din födsel välplanerad av 
Gud. Han såg och visste om dig långt före din mamma 
upptäckte att hon var gravid. Om du så har fått höra att 
du var ”ett misstag” är det inte sanningen. Gud hade dina 
dagar bestämda långt innan du såg första dagsljuset. 
Fyll dig med denna underbara sanning och låt den sätta 
dig fri att våga vara den Gud har tänkt att du ska vara. 
Vi tillhör alla Guds familj nu och vi är älskade av honom. 
Vi är barn till en kung och kan gå framåt med kunglig 
värdighet med lyfta huvuden. Gör dig av med alla andra 

tankebyggnader och bygg 
istället upp din identitet, 
självbild, trygghet och 
framtid på Guds underbara 
sanningar om dig. 

Gud har en underbar plan med ditt liv. En plan där han 
vill att du ska bli hel och trygg. En plan där du kan få 
leva i frihet, där du kan älska dig själv och andra som 
dig själv. En plan där Gud vill använda just dig. När vi 
fyller oss med Guds ord börjar vi också se och tro på 
den planen. Allting börjar när du kan se på dig själv 
med Guds ögon. Det är först då vi verkligen kan besvara 
frågan ”Vem är jag?”. Din sanna identitet sitter inte i vem 
andra säger att du är, din framgång, dina misslyckanden, 
din uppfostran, platsen du kommer ifrån, din utbildning 
eller profession etc. Den sitter i vem Gud säger att du är! 

Låt oss be denna
bön tillsammans: 

”Herre, tack att du låter mig finna min gudagivna 
identitet. Hjälp mig se det du ser i mig. Jag ber att du ska 
uppenbara felaktiga tankebyggnader gällande mig själv 
så jag kan göra mig av med dem. Tack att du älskar mig 
oavsett vad. Tack att din kärlek inte hänger på mina yttre 
prestationer utan att den är kravlös. Herre, hjälp mig 
förstå att jag är ditt barn och att du är min Far. Låt mig 
bygga mitt liv på de här uppenbarelserna om din enorma 
kärlek. Tack för din sanning om mig själv och att den 
sanningen gör mig helt fri. Amen” 

Vi är barn 
till en kung”
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Kapitel 3

Stabil grund

Varje bygge behöver en gedigen och stabil grund att 
bygga på. Samma sak gäller med bygget vi gör tillsammans 
med Herren. Att finna sin gudagivna identitet är den 
stabila grund vi alla behöver för att kunna både börja 
och fullborda vår kallelse och därmed bygga och utbreda 
Guds rike. Det finns 
många saker och tankar 
som kan (och förmodligen 
kommer att) slå emot oss 
när vi bestämmer oss att 
följa Jesus och göra det 
han säger vi ska göra. 
Men när vi förstår vår gudagivna identitet och vet vem vi 
är i Kristus finns det ingen storm som kan få det bygget 
att rasa. 

Att finna sin 
gudagivna identitet 
är den stabila grund 

vi alla behöver”
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Tvätta fötter 
Att förstå vem Gud har skapat oss till att vara och 
vara trygga i det, har många fördelar. För det första 
blir det enkelt att ödmjuka oss och betjäna andra. I 
Johannes kapitel tretton berättas det om när Jesus 
tvättar lärjungarnas fötter. Flera gånger har min 
uppmärksamhet dragits till det som står om Jesus innan 
han börjar tvätta deras fötter: ”Jesus visste att Fadern 
hade gett allt i hans händer och att han hade utgått från 
Gud och skulle gå till Gud” (Joh 13:3). Jesus visste vem 
han var och att ”han hade utgått från Gud”. På grund av 
att han var trygg i vem han var och vem som hade sänt 
honom hade han heller inget problem med att ödmjuka 
sig och inta en tjänares gestalt och tvätta lärjungarnas 
fötter. Vi kan också ”tvätta fötter” genom att betjäna och 
hjälpa andra människor på olika sätt eller uppmuntra 
med våra ord. 

Jag minns tydligt ett samtal jag hade med en kvinna 
för flera år sedan. Ämnet vi berörde handlade just om 
att uppmuntra andra människor med våra ord. Jag var 
förundrad över att så få människor hade förmågan att 
uppmuntra och undrade vad det berodde på. Kvinnan 
jag samtalade med berättade för mig att hon vuxit 
upp i en otrygg miljö där hon inte blivit bekräftad och 
uppmuntrad av sin mamma. Dessutom hade hon varit 
mobbad under flera av hennes skolår. På grund av 
detta kunde hon aldrig uppmuntra någon annan för 

det skulle innebära att de höjdes upp och hon själv då 
kände sig ännu sämre. Hon berättade att när hon mötte 
och började vandra med Jesus och därmed fick upp 
ögonen för vem hon var i honom, märkte hon hur hon 
inte längre hade några problem med att uppmuntra 
andra. Detta var en uppenbarelse och en viktig insikt 
för mig. Jag som själv har vuxit upp tryggt i en varm 
och kärleksfull omgivning, där jag dessutom fick Jesus 
med bröstmjölken, hade aldrig haft problem med att 
uppmuntra eller betjäna andra människor. Aldrig hade 
tanken slagit mig att om jag gjorde det skulle det föra 
mig till en sämre ställning. När vi finner vår gudagivna 
identitet blir det enkelt att både betjäna och uppmuntra 
andra människor. 

Guds bekräftelse är nog
För det andra, när vi blir trygga i vem Gud har skapat 
oss till, slutar vi söka bekräftelse från andra människor. 
Vi är kallade att göra saker tillsammans med Gud. Men 
det vi gör, kan aldrig vara utifrån ett perspektiv där 
vi känner att vi måste prestera för att Gud eller andra 
människor ska älska oss. En del människor får aldrig nog 
med bekräftelse utan söker den från allt och alla, inte 
minst genom alla olika sociala medier som är populärt 
idag. Hela deras varelse ropar ut ”Se mig, hör mig, 
bekräfta mig!”. Jag har själv arbetat i skolans värld i åtta 
år och det finns alltid de elever som behöver dubbelt 
så mycket, om inte mer, bekräftelse än alla andra. Även 
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om bekräftelsen de många gånger får inte är positiv, är 
negativ bekräftelse bättre för dem än ingen alls. När barn 
ständigt söker bekräftelse är det kanske okej men när 
det fortfarande håller på upp i vuxen ålder är det något 
som inte står rätt till med identiteten och tryggheten 
i vem de är. Givetvis behöver vi ibland varandras ord 
av uppmuntran för det vi gör, men vi kan inte bygga 
vår identitet på andra människors bekräftelse. Guds 
bekräftelse måste vara nog. 

När vi finner vår gudagivna 
identitet slutar vi bry oss 
så mycket om vad andra 
människor tycker och 
tänker. Undersökningar 
visar att även om vi gör 
allt rätt kommer ändå vissa 
människor tycka att vi gör 
fel. Vi kan därför inte leva 

efter vad andra människor tycker och tänker. När vi förstår 
hur älskade vi är av Gud och att vi är skapade av och för 
honom, betyder andra människors ord inte lika mycket.

Du är inte vad du gör
Det är lätt att säga att man inte är någon presterare. 
Jag trodde själv jag var någon som inte behövde 
prestera för att känna mig älskad. För några år sedan 
insåg jag dock att det inte var hela sanningen. Jag var 

inte en person som ständigt sökte andra människors 
bekräftelse, men jag sökte min egen. Jag kunde komma 
på mig själv liggandes i sängen, innan det var dags 
att sova, och inom mig räkna upp allt som jag hade 
gjort under dagen. Hade jag gjort mycket kände jag 
mig tillfredsställd och ”duktig” och hade jag inte gjort 
tillräckligt kände jag mig dålig och tänkte att imorgon 
måste jag göra mer. Då hände det något som kom att 
förändra mitt liv för alltid. Jag gick in i den berömda 
väggen. Detta gjorde att jag gick från att ha varit väldigt 
aktiv som lärare, predikant, missionär och fyllde gärna 
varje ledig stund med löpning, annan träning, bakning 
och bjudningar, till att nu inte orka med någonting. 
Jag fick ta en paus från alla predikouppdrag och resor 
vilket smärtade mer än alla de fysiska åkommor jag 
hade dragit på mig i och med utbrändheten. Jag blev 
deltidssjukskriven från mitt lärarjobb och jag fick avstå 
från att både träna, fixa i hemmet samt bjuda hem 
vänner. Under ett års tid räckte endast min kraft till att 
klara av att gå upp och fullfölja dagen. Jag behöver inte 
gå in på fler detaljer för att få dig att förstå att det var 
ett tufft år i mitt liv och jag förmodar att många av er 
som läser detta har gått igenom liknande eller ännu 
värre episoder. Idag, flera år senare, kan jag inte vara 
mer tacksam för detta ökenår. Där och då började Gud 
jobba med var jag hade mitt värde. Om och om igen 
utmanade han mina tankar och frågade mig: ”Är du 
värdefull på grund av det du gör eller för att du är den 
du är? Är du älskad på grund av det du presterar eller 
på grund av det Jesus presterade för dig på korset?”. 

När vi finner vår 
gudagivna identitet 

slutar vi bry oss 
så mycket om vad 
andra människor 
tycker och tänker.
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Tillsammans med Gud, och med den helige Andes hjälp, 
var det många felaktiga tankebyggnader som bröts ner i 
mitt liv under detta år, varav prestationskrav kanske var 
den viktigaste. 

När vi funnit vår gudagivna identitet försvinner vår 
prestationsångest. Vi behöver inte längre prestera 
för att känna oss värdefulla. Vi vet att vi är älskade av 
Gud oavsett vad vi gör eller inte gör. Åter igen vill jag 
påminna oss om Guds ord till Jesus innan han hade 
presterat någonting: ”Du är min Son, den älskade. I dig 
har jag min glädje” (Luk 3:22) Samma ord säger han till 
dig och mig idag: ”Du är min äskade son/dotter. I dig har 
jag min glädje”.

Ingen mer jämförelse
En annan fördel med att att finna sin gudagivna 
identitet är att vi slutar jämföra oss med andra. Åter 
igen vill jag berätta om ett möte med en annan kvinna, 
vars berättelse stryker under vikten av att vara trygg i 
den Gud har skapat oss att vara. Denna kvinna och 
jag kände inte varandra så väl, men rörde oss i samma 
kretsar så vi stötte på varandra titt som tätt. Varje gång 
vi möttes och utbytte några ord kunde jag ana att det 
fanns någonting emellan oss. Jag bad över det flertal 
gånger men kunde inte komma på vad det kunde vara. 
Ingenting hade hänt oss emellan så jag försökte släppa 
det. Efter flera år, då denna känsla kommit tillbaka 

till mig om och om igen, satt vi en dag och åt lunch 
tillsammans. Då plötsligt säger kvinnan i fråga: ”Hanna, 
jag måste be dig om förlåtelse. Jag har haft svårt för 
dig”. Under de få sekunder som hann passera, innan hon 
fortsatte, forsade det olika tankar genom mitt huvud 
vad det kunde vara som jag hade gjort. Hon fortsatte 
och sa: ”Innan du tänker mer, är det inget du har gjort. 
Problemet har suttit helt och hållet hos mig. Varje gång 
du har varit i min närhet har jag känt mig dålig och att 
jag inte räcker till”. Hon fortsatte med att berätta att hon 
kämpat med att vara i närheten av andra kvinnor som 
brann och gjorde saker för Gud och att hon känt sig dålig 
då. Gud hade jobbat med henne och hon hade insett att 
hon måste få bli trygg i den Gud skapat henne att vara. 
Jag kan med glädje berätta att sedan den lunchen är det 
tydligt att det inte finns något emellan oss. Jämförelsen 
var över. När våra rötter är djupt nerborrade i vem Gud 
säger att vi är finner vi en trygghet som gör att vi älskar 
oss själva precis som vi är. Vi ser då på andra människor, 
deras fantastiska gåvor, 
kallelse och på det de 
har lyckats med, med 
glädje. Vi inser att andras 
framgång inte påverkar 
vårt eget värde.

När vi funnit vår 
gudagivna identitet 

slutar vi jämföra oss 
med andra
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Tårna krymper
Något som också kommer som ett resultat av att finna 
sin gudagivna identitet är att vi inte blir lika lättsårade. 
Vissa människor har så stora tår att det spelar ingen 
roll vad man gör så trampar man på dem. Det är inte 
alltid lätt att vara nära dessa människor. Det är ständigt 
saker man har sagt eller gjort, trots att man själv inte har 
någon aning om vad det är. I de flesta fallen är det heller 
ingenting utan bara missförstånd som förstorats upp på 
grund av deras otrygghet. 

Jag minns ett tillfälle då jag var utsatt för hårda ord och 
kände mig sårad. Som jag brukar göra, var jag även 
denna gång ute och gick och samtalade med Herren 
om hur sårad jag var och lade förstås till hur synd det 
var om mig. Då talade Herren till mig och sa: ”Jag trodde 
du levde efter Galaterbrevet 2:19-20”. Så många gånger 
före denna händelse hade jag bett till Gud om hjälp 
att leva i enlighet med Galaterbrevet 2:19-20: ”Jag är 
korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan 
Kristus lever i mig…”. Kanske låter det som ett hårt tilltal i 
dina öron, men i mitt fall var det precis vad jag behövde 
höra. Snabbt torkade jag tårarna och tänkte tillbaka på 
veckorna jag gått och varit sårad och ledsen. Hur kan 
en person som inte lever längre bli sårad av en annan 
människas ord? Jag bestämde mig där och då att ännu 
mer bara lyssna till det som Gud har att säga om mig 
och om vem jag är. När vi inser vem vi är i Gud krymper 

våra tår och de ord som var skickade för att skada oss, 
har ingen verkan.

Ingenting kan stoppa oss
Det sista jag vill nämna, även om det finns betydligt 
fler fördelar, är att med en funnen gudagiven identitet 
kommer inga misstag att stoppa oss. Även när vi 
misslyckas reser vi oss igen. Människor som är otrygga 
är ofta också rädda för att misslyckas. Då gör man 
istället ingenting. Ju mer jag lär känna Jesus och förstår 
vad Ordet säger om mig, desto mer vågar jag och desto 
lättare blir det att resa sig upp efter att ha misslyckats. 
Misslyckandet blir bara en fingervisning om hur det inte 
går till och är, som man brukar säga, den bästa skolan. 
Om vi inte har vårt värde i det vi gör kommer heller inte 
det vi misslyckas med att göra, påverka vårt värde. 

Oavsett hur många gånger du har misslyckats är du 
inte misslyckad. Det är en väsentlig skillnad mellan att 
misslyckas och att vara misslyckad. Jag är övertygad 
om att om vi ska lyckas med något framgångsrikt i livet 
måste vi våga gå igenom 
flera misslyckanden. När 
vi funnit vår gudagivna 
identitet och totala 
trygghet i Gud blir det 
inte svårt att ibland 
misslyckas. Om du precis 

Hur många 
gånger du än har 
misslyckats är du 
inte misslyckad
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har misslyckats med något du vill göra för Herren vill jag 
gratulera dig. Du är på väg och är nu ett steg närmare att 
fullborda vad Gud har lagt på ditt hjärta. Med din identitet 
i Gud och i hans ord kommer ingen eller ingenting att 
stoppa dig. ”Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?” (Rom 
8:31)

Låt oss be denna
bön tillsammans: 

”Herre, tack att du hjälper mig att bygga en stabil grund 
i mitt liv. En grund som har sina rötter i din kärlek och i 
ditt ord. Forma fram en tjänarvillighet i mitt liv där jag 
kan hjälpa, lyfta och uppmuntra andra. Herre, hjälp mig 
att inte söka andra människors bekräftelse utan att din 
bekräftelse får vara nog. Tack att jag slipper jämföra mig 
med andra och kan istället lägga min energi på mitt eget 
lopp. Tack Herre, att jag inte är vad jag gör och därför har 
jag heller inte problem med att misslyckas. Hjälp mig att 
resa mig efter varje fall. Jag förlåter människor som har 
sårat mig och ber samtidigt om hjälp att inte ens behöva 
bli sårad nästa gång. I Jesu namn jag ber. Amen.” 

Var 
kommer 

jag ifrån?
Del 2 
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Kapitel 4

Var jag inte 
kommer ifrån

När Marcus och jag har besökt länder som Kina, Thailand och 
Malaysia åker vi ibland till billiga marknader för lite shopping. 
Det gäller att man är på hugget för dessa marknader är 
ett myller av småaffärer, mycket rörelse, hög ljudnivå och 
försäljare som bokstavligt talat drar i oss. Vilka shoppar vi 
än stannar vid säljs det märkesprylar och alla lovar att de är 
äkta och mycket bra kvalitet. Vi brukar köpa lite T-shirts och 
kanske nån väska, tröja 
eller skjorta. I våra ögon 
ser allt äkta ut. Utformning, 
färg och den lilla loggan är 
precis som originalet tills 
man kommer hem och 
tvättar den. Då visar det sig att det är en markant skillnad 
mellan det dyra originalet och den billiga kopian. På samma 
sätt är det med vårt ursprung. Var vi kommer ifrån säger en 

Du och jag är inga 
billiga kopior, vi är 

Guds original.
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hel del om vårt värde. Du och jag är inga billiga kopior, vi är 
Guds original. När vi finner det sanna svaret på nästa stora 
fråga människor runt om i världen ställer sig: ”Var kommer 
jag ifrån?”, förstår vi vårt verkliga värde.  

Vad är då svaret på denna viktiga fråga? Ibland kan det 
vara lättare att förstå någonting genom att jämföra 
det med motsatsen. För att kunna förstå var du och jag 
kommer ifrån vill jag därför i detta kapitel börja med var 
vi inte kommer ifrån. Vissa av sakerna jag nämner nedan 
är inte helt felaktiga svar men jag vill understryka att våra 
verkliga rötter och vårt sanna värde finner vi inte i dessa 
svar. De svaren är betydligt djupare än så. 

Endast en utvecklad cellklump
Först och främst vill jag börja med att helt dementera att 
vi har utvecklats ifrån en enskild cell som evolutionsteorin 
lär. Ibland blir vi så indoktrinerade av vad svenska 
skolsystemet lär ut eller vad den stora massan tycker och 
tänker att vi kanske inte ens reflekterar över vad som sägs. 
Fram till mitten av 1800-talet ifrågasattes inte speciellt 
mycket tron på att Gud var världens skapare. Tänk att 
det var så i över 1800 år efter Kristus och sen kommer en 
engelsk vetenskapsman, Charles Darwin, och börjar göra 
observationer som förändrar stora delar av västvärldens 
tankesystem. Darwin menade att allt och alla har kommit 
ifrån samma grund. Hans teori innebär i stora drag att 
för ungefär 3-4 miljarder år sedan började allt i en liten 

miniorganism. Den uppstod av en ren slump i havet. 
Livet bestod i början bara av encelliga organismer. Efter 
varaktiga slumpar och mutationer i flera miljarder år har 
det steg för steg framställts i den livsform som finns idag. 
Darwins teori förklarar alltså hur allt har gått till, och hur 
hela livet är uppbyggt ifrån organism till människan. 

Den största skillnaden mellan Darwins teori och Bibeln är 
att i Darwins har det aldrig ens har funnits någon Gud. 
Eftersom det inte har funnits någon Gud finns det heller 
inget syfte med det skapade utan allt som blev till var 
bara beroende av slump och tid. Bara genom att använda 
ordet ”slump” i samma mening som förklaringen till hur 
människan kom till förklarar en hel del varför människor 
genom alla tider har kämpat med sitt värde. Men allt 
liv, inklusive ditt och mitt, har ett syfte. Gud skapade 
människan med tanke och mening för speciella ändamål. 
Dessa speciella ändamål och frågan varför du och jag är 
här på jorden berör jag mer senare i boken. 

Vad säger andra religioner?
Jag möter hela tiden olika religioner när vi reser på våra 
missionsresor. Människor i alla religioner söker, strävar, 
späker sig och offrar, allt för att få känna att de är värdefulla, 
älskade av någon gud och upptäcka meningen med livet. 
Jag har valt att i korthet berätta om fyra av världens stora 
religioners synsätt. Syftet är att få oss att förstå att ingen 
religion kan ge oss det sanna svaret på var vi kommer ifrån 
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och därmed få oss att förstå vårt sanna värde. Tvärtom. De 
flesta religioner sätter väldigt lågt värde på människan. 

Judendomen, som delar Gamla Testamentet med oss, 
tror också att Gud har skapat människan till sin avbild. 
De ser sig själva att vara i förbund med den levande 
Guden. Däremot präglas deras religion av lag, gärningar 
och många traditioner som måste följas. Deras liv 
värderas därmed efter hur noga de följer alla lagar och 
traditioner. Judarna är Guds eget utvalda folk, men även 
de behöver få uppenbarelsen om att Jesus är Messias. 
Även de behöver förstå, att på grund av Guds kärlek till 
oss människor, dog Jesus på korset och har därigenom 
försonat oss med Gud. Vi är älskade inte på grund av våra 
gärningar utan på grund av Guds stora nåd. 

Den islamska läran tror, precis som vi, att vi kommer 
ifrån Adam. De tror inte att de är skapade till Allahs 
avbild eller att han har någon avkomma. Allah skapade 
människor för att de skulle dyrka honom. Människan är 
inte älskad oavsett vad, utan dess värde och hur älskad 
den är, beror på hur människan väljer att leva sitt liv. 
Gärningar och egen prestation är viktig och hur hårt 
man än anstränger sig finns ändå ingen säkerhet om 
frälsning. Koranen säger att inte ens Mohammed, guds 
heliga profet, hade förvissning om frälsning. Inom islam 
är den viktigaste egenskapen dygd och plikttrogenhet 
och därefter kommer kunskap. Detta bidrar till att man 
inom religionen värderar människor väldigt olika.

Hinduism skiljer sig från både kristendom, islam och 
judendom, då den inte är monoteistisk, dvs. att man bara 
tror på en Gud. Hur religionen och dess tankesätt började 
vet man egentligen inte. Den har inte en enskild grundare 
och det finns många olika tankesätt inom religionen. De 
flesta hinduer tror ändå på samsara som betyder evigt 
kretslopp. Det innebär att när man dör återföds man i en ny 
form. Den nya formen beror på hur god man har varit i sitt 
tidigare liv. Detta gör att karma, en lags lag om orsak och 
verkan, har stor betydelse för dem. Människors värde inom 
hinduism avgörs och bedöms därför efter dess gärningar. 
Målet med livet är att komma ur denna eviga cirkel, och 
att då bli en del av den gudomliga kraften brahman. En av 
vägarna att komma ur denna eviga cirkel är ”Övningarnas 
Väg”, vilken innebär att genom yoga släppa lös sina sinnen 
i meditation. Vissa hinduer tror att om man är en god 
människa och tillber flitigt kommer man att förenas med 
den gud man har tillbett under sin livstid. 

Även buddhism, som har sina rötter i hinduism, tror att 
livet handlar om att utsläckas. Enligt buddhism innehåller 
livet oundvikligt lidande och otillfredsställelse, dukkha, 
som orsakas av människors starka begär efter olika 
saker som till exempel långt liv och njutning. Människan 
har inget värde utan livet handlar om försakelse på alla 
livets områden. Enligt buddhism är den enda lösningen 
på allt lidande den åttafaldiga vägen som är vägen till 
utsläckande av allt liv.
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Våra liv handlar inte om vår egen prestation eller hur 
många goda gärningar vi gör som flera av dessa religioner 
lär. Vi kan komma till Gud som vi är på grund av vad 
Jesus har gjort för oss på korset. Oavsett land, kultur och 
religion är det få som har förstått att vi är skapade av Gud 
och för Gud. På grund av vårt ursprung är vi värdefulla 
och dyrbara. Vi är skapade för en personlig kärleksrelation 
med en levande Gud. Denna inre tillfredställelse kan 
endast Gud och hans ord ge oss. 

Familj och släktband
Ett svar på frågan om sitt ursprung kan vara att man 
berättar om sina föräldrar, sin familj eller kanske nämner 
sitt släktnamn. Man identifierar sig helt enkelt med sin 
familj. Detta är givetvis inte fel, då vi alla har ett behov av 
samhörighet. Men din familj och släkt säger inte allt om 
dina rötter och reflekterar inte ditt sanna värde. Detta är 
viktigt att förstå framförallt när du inte känt dig älskad av 
dina föräldrar och inte känt samhörighet med din familj 
och släkt. Allt för många växer upp idag utan någon känsla 
av tillhörighet, vilket gör dem rotlösa. Kanske är du en av 
dem som aldrig känt dig ”hemma” i din egen familj. Kanske 
lever du inte upp de till förväntningar som krävs eller är du 
kanske inte tillräckligt ”duktig” för att passa in. Vissa växer 
upp där de ständigt får höra att de är värdelösa och andra 
att de rent av är ett ”misstag” som aldrig skulle blivit till. 

Ingen, allra minst Gud, önskar att någon ska få växa upp 
under dessa förhållanden, men ändå vet vi att det har 
skett och sker hela tiden. Även om detta är vad du har gått 
igenom och fått höra, är ditt verkliga ursprung inte endast 
din familj. Du och jag härstammar ifrån en levande Gud som 
både älskar oss och har ett underbart syfte med våra liv.

Geografiskt ursprung
Ett svar, och kanske det allra vanligaste, på frågan: ”Var 
kommer du ifrån?” är vår ort, stad eller land. Återigen är 
detta förstås inte ett felaktigt svar, men platsen vi kommer 
ifrån säger inget om vårt värde. Många människor känner 
sig sämre än andra om man kommer ifrån vissa områden. I 
människors ögon är man kanske lite mindre ”inne” om man 
kommer från landet istället för storstan, från Afrika istället 
för USA eller om man kommer från en viss stadsdel istället 
för en annan. Detta har funnits i alla tider. Slaveriet och att 
vara mindre värd på grund av sin hudfärg och geografiskt 
ursprung, har präglat vår värld på ett fruktansvärt sätt och 
gör det än idag på många platser. Men detta är endast ett 
mänskligt påhitt. I Guds ögon är alla dessa mänskliga och 
geografiska graderingar oviktiga. 

Alla kulturer har sina styrkor och svagheter. Det jag 
kommer att nämna nu är väldigt generaliserat men jag tror 
det är bra att vara medveten om vilka fällor våra kulturer 
och geografiska tillhörigheter kan ha. I Sverige har vi 
”jantelagen” som ser till att ingen sticker ut. Skulle någon 
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drömma stort finns det röster som direkt försöker trycka 
ner genom att säga ”Vem tror du att du är?” eller ”Sitt ner 
och var som oss andra!”. Vi behöver vara medvetna om 
detta för att inte låta ”jantelagen” och dess kritiska röster 
avgöra vårt värde eller bestämma hur mycket vi kan göra. 

USA har ofta fallit i det motsatta diket där de verkligen 
tror att de är något, till och med lite bättre än andra. 
Så många kristna tjänster och arbeten har byggts upp 
endast genom mänsklig visdom och vältalighet, utan 
behovet och beroendet av Gud. Afrika har generellt sett 
ett ”fattigdomstänk” vilket i mångt och mycket stoppar 
dem att göra stora ting med Gud. Fienden har under 
generationer där byggt upp tankebyggnader som ”detta 
kan vi inte göra för vi har inga pengar”. Det blir en sorts 
offermentalitet där de ständigt behöver hjälp av den vite 
mannen, vilket förstås inte är sant. Gud är även deras 
försörjare. I Indien och Pakistan, för att ta några sista 
exempel, finns en överbetoning på utbildning. Deras 
höga folkmängd har gjort att man behöver konkurrera 
ut varandra med olika grader av utbildning och titlar. 
Utbildning är förstås inte fel men när man tror att Gud 
värderar utbildning mer än något annat för att kunna 
använda oss, är det fel. Om det dessutom används för 
att gradera människors värde är det lätt att tänka; utan 
utbildning - ingenting värd. 

För att summera detta kapitel behöver vi förstå att vi inte 
är någon slumpmässig utvecklad cellklump. Vilket hån 
mot den levande Guden som skapat oss var och en med 

ett syfte. Vad än andra religioner säger, är de fortfarande 
bara mänskliga läror som strävar efter att komma nära 
Gud utan framgång. Varken din familj, släkt eller det 
geografiska område du föddes in i säger något om ditt 
värde. Vi är alla, som nästa kapitel heter, skapade av Gud 
och för Gud, och gör oss därmed lika värdefulla. 

Låt oss be denna
bön tillsammans: 

”Herre, jag förstår och bekänner att mitt ursprung först 
och främst är ifrån dig. På grund av det är jag värdefull! 
Tack att din plan med mitt liv inte utgår från en slumpartad 
cellutveckling utan att du har högre tankar än så. Tack att 
du har gett mig livet. Jag vill inte göra någonting för att 
utsläcka det utan leva det helt och fullt för dig. Hjälp mig 
Herre att inte hindras av felaktiga tankebyggnader vare 
sig från den svenska kulturen, det geografiska område 
jag kommer ifrån eller från familj och släkt. Tack att jag 
inte är någon kopia och hjälp mig förstå att du har skapt 
mig att vara ett original. Amen.”
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Kapitel 5

Skapad av Gud 
och för Gud

Svaret på frågan: ”Var kommer jag ifrån?” är något 
som påverkar synen på, och hur vi värderar, oss själva. 
Därför är det viktigt att få reda på vad Bibeln svarar på 
denna livsviktiga fråga. Redan i Bibelns första kapitel 
finner vi att vi inte, som flera andra religioner lär, 
har blivit till av en slump utan var planerade av Gud: 
”Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till 
att vara lika oss” (1 Mos 1:26). Du och jag är inte bara 
skapade av Gud utan är till och med skapade till hans 
avbild. Bland det första man brukar säga till nyblivna 
föräldrar är vem denna nya lilla skapelse är lik. Ingen 
mamma eller pappa känner sig så stolt som när man 
berättar hur lik pojken eller flickan är dem. På samma 
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sätt känner Gud. Han har skapat dig och mig, till att 
vara lika honom själv och han kan inte vara stoltare 
däröver. När Gud var färdig med skapelsen, inklusive 
människan, tittade han nöjd och stolt på den: ”Gud såg 
på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott” (1 
Mos 1:31). Gud kan inte ljuga och han förändras aldrig. 
Han är densamme igår, idag och i evighet (Hebr 13:8) 
vilket innebär att han fortfarande tittar på sin skapelse 
idag, där du och jag finns med, med stolta ögon och 
ser att det är mycket gott. 

Guds händer har format dig
Det som är handgjort är alltid dyrbart och värdefullt. 
Tänk att du och jag är handgjorda av Skaparen med 
stort S. David säger i Psaltaren 119:73: ”Dina händer har 
gjort mig och format mig...”. Om Jeremiah säger Gud: 
”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig...” (Jer 
1:5). Samma sak är sann för dig och mig idag. Oavsett 
om någon var ett ”misstag” i sina föräldrars ögon är 
ingen det i Guds ögon. För honom är varje människa 
planerad. Psaltaren 139:16-18 säger: ”Dina ögon såg 
mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar 
blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av 
dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina 
tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald! Skulle jag 
räkna dem är de fler än sandkornen. När jag vaknar är 
jag ännu hos dig”. I en kubikmeter ryms det cirka 1,7 
miljarder sandkorn, vilket gör siffran sandkorn på en 

strand oberäknelig. Tänk då att Guds tankar för oss är 
fler än sandkornen på hela jorden! Ogreppbart. Om vi 
bara skulle få tag på en liten del av hans underbara och 
högre tankar för oss skulle det förändra vårt sätt att se 
på oss själva. Om vi bara skulle förstå en liten del av 
vårt gudomliga ursprung skulle vi börja värdera oss 
själva och våra liv annorlunda. 

Jesus kom från den oansenliga platsen Nasaret. 
Natanael, Jesu blivande lärjunge frågar till och med: 
”Kan något gott komma från Nasaret?” (Joh 1:46). Även 
på Jesu tid räknades platser, orter och städer som mer 
eller mindre bra och mer eller mindre populära. Man 
värderades även då efter sitt ursprung. Vilken ort, stad, 
land eller kultur vi kommer ifrån eller vilken hudfärg vi 
har säger ingenting om vårt verkliga värde. Däremot är 
jag övertygad om att Gud har låtit oss födas på exakt 
den plats, vi är födda på, av en anledning. Han har en 
uppgift åt oss att utföra just där vi befinner oss just nu 
i vårt grannskap, bland våra vänner och bekanta, på 
vårt arbete och i vår stad. 

Även när vi har behövt att överge vårt geografiska 
ursprung, har Gud en plan. Kanske är du en person 
som förts bort från ditt ursprungliga hem mot din 
egen önskan. Kanske har du behövt att fly. Kanske har 
du gått igenom traumatiska händelser och behövt att 
lämna allt välkänt bakom dig. Josef är ett fantastiskt 
exempel från Bibeln på hur Gud kan låta sin vilja ske, 
trots att han blev förkastad av sina bröder, såld som 
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slav, bortskickad till ett främmande land, förtalad och 
kastad i fängelse. Gud hade, trots allt detta, hela tiden 
kontrollen. Han hade fortfarande en plan med Josefs 
liv och lät honom bli Egyptens näst högste ledare och 
hjälpte därigenom många människor genom nöd och 
svält. Gud har också en underbar plan med våra liv. 
Han kan ta allt det tuffa som vi har mött och låta allt 
samverka till det bästa. Bara vi väljer att lita på honom. 

Din bakgrund bestämmer
inte din framtid

Genom hela Bibeln har Gud utvalt enkla människor 
som han har använt mäktigt. En av dessa var Ester. Ester 
var en enkel, föräldralös, judisk flicka som växte upp 
med sin fosterfar Mordokaj. En dag, då kung Ahasveros 
letade efter en ny fru, blev hon tagen till landets 
palats. Ester vann kungens favör och blev utvald bland 
tusentals andra kvinnor att bli landets drottning. 
Trots Esters enkla och trasiga bakgrund blev hon 
ändå utvald. Hennes bakgrund bestämde inte hennes 

framtid, vilket också 
gäller för dig och mig 
idag. Oavsett vem du är, 
var du kommer ifrån och 
hur din bakgrund ser ut 
är du både värdefull och 
utvald av Gud. 

Om jag skulle ha två likadana mynt i min hand: ett 
alldeles nytt, skinande och blankt och ett smutsigt, 
nött och nedtrampat, vilket skulle vara värt mest? 
Svaret är enkelt, eller hur? Oavsett vad ett gammalt 
mynt ”gått igenom” har det exakt samma värde som ett 
nytt. Samma sak gäller för oss. Hur vårt liv än började 
och vad vi än har mött för tuffheter i livet, är vi precis 
lika mycket värda inför Gud. När vi kommer till Jesus 
och tar emot honom i våra hjärtan sker ett mirakel - allt 
blir som nytt! ”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny 
skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit” (2 
Kor 5:17). När det förflutna gör sig påmint behöver vi 
påminna oss själva att ”det gamla är förbi”. 

Många av oss människor kan sitta fast i vår bakgrund 
och våra misstag. Fienden jublar över detta då det 
förflutna är det enda vi inte kan göra något åt. Vi är 
inte vårt förflutna och 
vi är inte våra misstag. 
Däremot kan vi låta 
vårt tuffa, och kanske 
trasiga, förflutna bli vårt 
redskap till att hjälpa 
andra människor i samma situation. Om du och jag 
bara överlåter oss i Guds hand och låter honom forma 
oss kan och kommer han att göra något vackert av det 
som var trasigt. Jeremiah fick en uppenbarelse över 
detta: ”Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att 
han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på 
att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började 

Oavsett hur din 
bakgrund ser ut är 
du både värdefull 
och utvald av Gud

Vi är inte vårt 
förflutna och vi är 
inte våra misstag
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han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han 
ville ha det. Och HERRENS ord kom till mig. Han sade: 
”Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så 
som denne krukmakare gör? säger HERREN. Se, som leran 
är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand” 
(Jer 18:3-6).  

Krukmakaren är den som har kontrollen över hela 
formandet av kärlet. Han är den som vet syftet med 
varje kärl och formar det därefter. Kanske känner du att 
du inte har kommit så långt som du önskar, men Gud 
är den som verkar i oss tills vi blir det han har tänkt. 
”Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk 
i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag” (Fil 1:6). 
Även det som inte blev som vi önskade, våra felsteg 
och misslyckanden eller andra yttre omständigheter vi 
själva inte rått över men som ändå har format våra liv, 
kan Gud använda. Romarbrevet 8:28 säger: ”Vi vet att 
för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för 
dem som är kallade efter hans beslut”. Tro, tillsammans 
med mig, att det som har skett oss längs med vägen 
och som vi till och med kanske går igenom just nu, 
kommer samverka till det bästa för oss och för att Guds 
vilja ska få ske. 

Kristi Ambassadör
När Gud skapade oss till att vara lika honom var ett 
av syftena att representera honom här på jorden. 
Vårt sanna hem är i himlen och vi är himmelska 
medborgare. Där har vi våra rötter och vårt ursprung. 
I 2 Korintierbrevet 5:20 står det att vi är ”Kristi 
ambassadörer” (NKJV fritt översatt). En ambassadör 
representerar endast sitt rike och du och jag är 
kallade att representera himmelriket vart vi än går 
fram. Detta har varit Guds tanke hela tiden, men i 
och med syndafallet bröts vår relation med Gud och 
därmed förlorade vi även vårt ursprungliga syfte. När 
Jesus kom till jorden, kom han för att representera 
Fadern. Han kom för att visa alla människor vem Gud 
verkligen är. När Jesus uppdrag sedan var slutfört 
förde han det vidare till oss. ”Som Fadern har sänt 
mig sänder jag er” (Joh 20:21). Missionsbefallningen 
var inte ett nytt uppdrag utan samma som Gud tänkt 
för oss hela tiden. Vi är skapade av Gud och för Gud 
samt för att föra de goda nyheterna om himmelriket 
vidare. Vilket privilegium! 
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Kapitel 6

Den som har 
Sonen har livet

Vårt ursprung och våra rötter är i Gud och vi hör hemma 
tillsammans med honom. Detta var Guds ursprungliga 
tanke och plan från början och är det än idag. Men för 
att komma tillbaka till Guds ursprungliga plan och till 
vårt ursprung behöver vi tro på och ta emot Jesus. Allting 
börjar med en frälsningsupplevelse. Vi föds på nytt. Gud 
är källan till allt liv och vi kopplar tillbaka till den källan 
genom Jesus. Endast 
genom Jesus. ”Den som 
har Sonen har livet. Den 
som inte har Guds Son 
har inte livet” (1 Joh 5:12). 
För att inse vårt behov av 

Låt oss be denna
bön tillsammans: 

”Herre, tack att jag är skapad av Dig och för Dig. Tack att 
du har format mig med dina egna händer. Jag ber att 
jag ska få vara som lera i krukmakarens händer så jag 
kan bli allt det du har tänkt. Tack för att min bakgrund 
inte bestämmer min framtid utan att du till och med 
kan använda det tuffa jag har gått igenom och låta det 
samverka till det bästa. Hjälp mig att vara din ambassadör 
där jag går fram så jag kan representera ditt rike. Tack 
för privilegiet att få gensvara på din missionsbefallning 
och få föra de goda nyheterna om din kärlek vidare till 
människor. Amen.” 

Gud är källan till 
allt liv och vi kopplar 

tillbaka till den 
källan genom Jesus.
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Jesus och förstå varför vi behöver ta emot och bekänna 
honom som vår Frälsare, behöver vi förstå hela bilden. 
Låt oss, precis som vi alltid gör när vi kommer till onådda 
platser runt om i världen där de aldrig hört evangeliet om 
Jesus, gå till begynnelsen av människans berättelse. 

Guds skapelse
De första kapitlen i Bibeln beskriver hur Gud är alltings 
skapare. ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord” 
(1 Mos 1:1). Gud talade och allt blev till. Han skilde ljus 
från mörker. Han samlade allt vatten i sjöar och hav. Gud 
frambringade grönska, blommor, örter och fruktträd. 
Han skapade alla fåglar med vingar för att flyga och fiskar 
fick gälar för att kunna andas under vatten. Han skapade 
giraffens långa hals så den kan äta högt uppe i träden, 
zebrorna med dess ränder och hela näringskedjan med 
större rovdjur som skulle äta de mindre. Han skapade bin 
för att pollinera och hjälpa till med växters befruktning 
och förökning. I allt hade Gud en underbar plan och allt 
han skapade var perfekt. 

Det sista han skapade var människan. Gud skapade 
jorden för att människan både skulle få njuta av den 
samt råda över den. Människan skilde sig från allt annat 
han skapat, då hon bestod av både ande, kropp och själ. 
”Och HERREN Gud formade människan av stoft från jorden 
och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan 
en levande själ” (1 Mos 2:7). Kroppens funktion var 
för att kunna leva på jorden. Anden blåstes in för att 

människan skulle kunna koppla samman med Guds 
Ande och själen gjorde att människan fick en egen vilja. 
Människan levde i frid, kärlek och harmoni både med 
sin Skapare, varandra och sin omgivning. Dessutom 
rådde total hälsa  och liv i människans både kropp och 
själ. Allting var perfekt. Detta var Guds originaltanke 
men när vi ser oss omkring idag och när vi tittar på våra 
egna liv är det många gånger allt annat än perfekt.

Syndafallet
När Gud skapade människan var det med syftet att vi 
skulle vandra i gemenskap med honom, men han ville 
samtidigt att det skulle vara människans eget val. Trots 
allt det underbara Gud skapat för oss att ta del av valde 
människan att efter ett tag vända Gud ryggen. Som de 
flesta av oss har hört sedan söndagsskolan kom djävulen 
till Adam och Eva. Hans plan och strategi då, precis som 
idag, var att försöka få dem att inte lita på Gud och det 
Gud hade sagt utan istället tro på hans egna lögner. 
Listig som en orm kom han när Eva var ensam och 
började förvrida det Gud hade talat till människan. Hans 
lögner var tilldragande och beslutet att tro på dem kom 
att bli förödande och påverkade hela den kommande 
mänskligheten. Ett bett i den förbjudna frukten släppte 
in synden i vår värld. Istället för hälsa, frid, glädje, 
harmoni och kärlek började människan lida av syndens 
alla konsekvenser. Hat, krig, depression, förvirring, 
sjukdom och till och med död kom in i vår värld.  Allt 
detta hemska, inklusive allt hemskt du kanske upplevt 
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i ditt eget liv, kom in i vår värld som en konsekvens av 
människans olydnad. Och det värsta av allt är att när 
synden kom in bröt den relationen mellan Gud och 
människa. Gud älskade fortfarande människan oerhört 
mycket men Gud är också en helig Gud och kan inte ha 
något med synd att göra.  

Från generation till generation har människan allt sedan 
dess sökt efter gemenskap med sin Skapare igen. Plågad 
av syndens konsekvenser har hon desperat försökt att 
försonas och få frid med Gud igen. Hon har testat alla 
dess olika offer, rökelser, religiösa ritualer och genom 
att leva ett så gott och bra liv hon bara kan. När vi reser 
världen över ser vi människors desperata längtan efter 
frid med Gud. Om religiösa ritualer hade kunnat hjälpa 
skulle hinduerna vara frälsta för länge sen. Det finns 
ingen annan religion som har så många olika ritualer 
med rökelse och offer som hinduerna. Men de gör alla 
dessa ritualer och offrar förgäves, utan att finna sin gud. 
Om försakelse hade kunnat frälsa hade buddhisterna för 
länge sedan funnit vad de sökt. De är villiga att försaka allt 
för att uppnå nirvana, utsläckandet av liv. Om hängiven 
bön var vägen tillbaka till Gud ligger muslimerna, med 
sina långa böner fem gånger om dagen, långt före oss 
andra. Om man skulle återfå gemenskapen med Gud 
genom att följa heliga sakrament, skulle vara katolik 
vara frälst nu. Men ingenting människan gör i sin egen 
kraft, hur hårt hon än anstränger sig, kan få bort synden 
som hon fötts i. Bibeln säger: ”Alla har syndat och saknar 
härligheten från Gud” (Rom 3:23). 

Gud gör en ny väg
Men de underbara goda nyheterna, som vi har privilegiet 
att sprida till många nationer, städer, byar, religioner och 
människor, är att Gud själv bestämde sig för att göra en 
väg för människan att komma tillbaka till gemenskap 
med honom. Han kunde inte ändra sina egna ord att all 
synd måste straffas med döden, men han lät någon dö 
i vårt ställe. ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin 
enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå 
förlorad utan ha evigt liv” (Joh 3:16). Wow, vilken Gud vi 
har! Där det inte såg ut att finnas en väg, där det inte 
fanns något hopp, där kom han med hopp. Jesus kom 
och bar din och min, ja hela världens, synd på sina egna 
axlar. När han dog på korset utplånade han synden 
och dess konsekvenser och öppnade vägen för oss att 
komma tillbaka till vår Skapare. ”Hos ingen annan finns 
frälsningen. Inte heller finns det under himlen något 
annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir 
frälsta” (Apg 4:12). När Tomas frågar, i Johannes 14:6, 
hur de kan känna vägen svarar Jesus: ”Jag är vägen 
och sanningen och livet. 
Ingen kommer till Fadern 
utom genom mig”. 

Verket, att ta bort synden, 
är redan fullbordat. 
Jesus var det slutliga och 
fullkomliga offerlammet. 

När Jesus dog på 
korset öppnade han 
vägen för oss att 

komma tillbaka till 
vår Skapare
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Allt du och jag behöver göra för att komma tillbaka 
till vår Skapare, källan till allt liv, är att tro på Jesus och 
bekänna honom som vår Frälsare och Herre. ”Om du 
därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt 
hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall 
du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, 
med munnen bekänner man och blir frälst” (Rom 10:9-10). 

Var fruktsamma
och föröka er

Du och jag har ett underbart ursprung. Vi kommer inte 
först och främst från våra föräldrar eller vår hemort och 
vårt land. Vi har definitivt inte blivit till av en slump eller 
utvecklats från en cell. Vi är inte vår bakgrund eller våra 
misstag. Vi är skapade av Gud och för Gud. Han är källan 
till våra liv och om vi bara tillåter honom vill han leda oss 

framåt mot en underbar 
och spännande framtid 
tillsammans med honom. 
Precis som fiskens syfte 
är att simma i vatten och 
örnens att sväva högt, är 

ditt och mitt syfte att vandra i en underbar gemenskap 
med honom själv. Nyckeln är att förstå var vi kommer 
ifrån och förbli i den gemenskapen. Jesus säger: ”Jag är 
vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i 

honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra” 
(Joh 15:15). När vi förstår att vi kommer ifrån Gud och att 
vi genom Jesus kan vi koppla samman med källan till 
allt liv, då kan vi gå ut och fullborda uppdraget Gud gav 
oss från början i 1 Mosebok 1:22: ”Var fruktsamma och 
föröka er...”. Låt oss därför förbli i Jesus och därmed bära 
rik frukt.  

Låt oss be denna
bön tillsammans: 

”Tack Jesus, att genom dig och i dig har jag liv! Tack att 
du var villig att dö för mig och min synd. Utan dig och 
ditt verk på korset kunde jag inte komma nära Gud. 
Hjälp mig nu, Herre, att leva ett liv där jag förblir i dig. 
Jag vill vandra med dig dagligen. Jag vill utveckla min 
relation och intimitet med dig. Endast du är min Frälsare, 
Herre och vän. Herre jag tackar dig att du skapat mig för 
att leva i frid, glädje, harmoni och kärlek. Hjälp mig att 
hjälpa andra att finna detta underbara liv du har skapat 
för varje människa. Hjälp mig att fullborda mitt uppdrag 
att vara fruktsam. Amen.”  

Låt oss förbli i Jesus 
och därmed bära

rik frukt



Varför är 
jag här?

Del 3 
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Kapitel 7

Gudagivet syfte

Världen över frågar människor sig: ”Varför är jag här?” 
och ”Vad är meningen med mitt liv?”. Vissa söker svaren 
i andra människor och byter partner lite då och då, utan 
att finna tillfredställelse. Somliga människor söker dem i 
häftiga kickar och upplevelser men inser snart att ingen 
upplevelse eller kick är nog häftig för att kunna ge dem 
en mening med deras liv. Många söker meningen med 
livet genom att jaga efter mer pengar och materiella ting, 
utan att finna någon inre tillfredställelse. Jim Carrey, den 
kända och otroligt rika skådespelaren från USA, säger i 
ett av hans mest kända citat: ”Jag hoppas att alla kunde 
bli kända, rika och ha allt de någonsin drömt om, så de 
också kunde inse att det är inte svaret på sann lycka i 
livet”. Andra människor söker i nyandlighet, allt för att 
tillfredsställa behovet av att finna ett högre syfte. Vissa 
söker och söker och när de inte finner svaren väljer de 
tragiskt nog att till och med ta sitt eget liv. 
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Allt skapat har ett syfte
När man slår upp betydelsen av det engelska ordet 
”purpose” (syfte) står det bland annat ”anledning till varför 
något existerar”. Alla människor inser förr eller senare att 
det måste finnas ett högre syfte med livet, en anledning 
till varför de existerar. Livet kan inte bara vara att födas, 
växa upp, utbilda sig, jobba, skaffa hus och familj för att 
sedan bara dö. Svaret är att det finns ett syfte, men vi 
kan inte själva hitta på ett syfte som är tillfredställande 

nog för hela livet. Endast 
Gud kan ge oss svaret på 
vad ditt och mitt syfte 
är här på jorden. Vi har 
alla ett gudagivet syfte, 
en anledning till varför 
vi är skapade. Jag tror 
meningen med livet är att 

finna detta gudagivna syfte och göra vårt yttersta för att 
fullborda det.

I nästa kapitel, ”Handen i handsken”, går jag närmare in på 
hur vi kan finna vårt specifika syfte och vad det innebär, 
men innan dess vill jag tala om två andra mer allmänna 
gudagivna syften som alla, som tror på och följer Jesus, 
har. Dessa två utgör grunden och hjälper oss att ha rätt 
fokus i vårt mer specifika syfte. Dessa två allmänna, men 
ändå så otroligt viktiga, syften är att betjäna andra och 
sprida evangelium. 

Anta en tjänares gestalt
 
Media idag pumpar ut budskap som: ”unna dig själv” 
och ”sätt dig själv i centrum”. Jag anser att detta är en av 
fiendens största lögner som florerar i vårt samhälle och 
att följa med i den ”egoströmmen” är ett garanterat sätt 
att bli och förbli olycklig. Självklart behöver vi alla ta hand 
om oss själva och ibland gå undan för att pausa och vila, 
men budskapen som pumpas ut är så mycket mer än lite 
sund avskildhet och vila. 

Du och jag, oavsett vem vi är och vilka personligheter 
och gåvor vi har, är alla kallade till att leva för andra 
människor. Jag vet flera tillfällen när jag själv har känt 
mig lite trött på att göra det rätta och känt mig rent av 
modlös och uppgiven. Jag har då utgjutit mitt hjärta för 
Gud och berättat för honom hur synd det verkligen är 
om mig och hur jag behöver lite kärlek och uppmuntran. 
Herren, som alltid vet precis vad som är bäst för oss, har 
då inte bara klappat mig på huvudet och hållit med mig i 
mina tankar och mitt beteende. Han har istället gensvarat 
med att uppmuntra (eller uppmana) mig att sträcka 
mig ut och uppmuntra och hjälpa någon annan. Varje 
gång jag har lytt honom, och  därmed rest mig ur min 
självömkan och betjänat någon annan, har obeskrivlig 
glädje och tillfredsställelse strömmat genom hela mig. 
På köpet försvann dessutom alla tankar på mig själv och 
mina ”problem”. Vi är skapta för att tjäna, det vill säga 
hjälpa och betjäna andra människor. Det är endast när 

Meningen med 
livet är att finna 
och fullborda sitt 
gudagivna syfte
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vi lever våra liv för att 
betjäna andra som vi kan 
bli verkligt lyckliga och 
tillfredsställda. 

Bibeln talar väldigt 
mycket om tjänande. 
Filipperbrevet uppmanar 
oss att sätta andra högre 
än oss själva: ”Se inte på 

ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som 
Kristus Jesus var. Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade 
han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav 
sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev 
människa…” (2:4-7). 

Denna uppmaning tror jag är något vi ständigt behöver 
påminna oss själva om. Vår syndiga natur vill gärna sätta 
oss själva och våra egna, före andra människors, behov 
i centrum. Men genom Jesus har vi fått en annan natur. 
1 Korintierbrevet 2:16 lär oss att: ”vi har Kristi sinne”. 
När vi föds på nytt blir vi nya skapelser med nya lagar 
och förordningar och vi får också nya förmågor och 
möjligheter. Hur ska vi annars kunna älska våra fiender 
och vända andra kinden till? I och genom Jesus och den 
helige Ande kan vi nu göra och förmå saker som tidigare 
var omöjliga. Kanske kommer det inte alltid så naturligt 
för oss att vara så till sinnes som Kristus, att ödmjuka oss 
och sätta andra högre än oss själva. Ibland känner inte 
jag för att sätta andra högre än mig själv, men då tackar 

jag Gud för att han har gett mig en stark vilja. Känslor 
kommer och går men du och jag kan välja att göra det 
rätta och dagligen anta en tjänares gestalt. 

I världens ögon handlar det om att bli betjänad. Många 
gånger armbågar man sig fram för att komma till toppen. 
När vi tillhör Guds rike är det helt andra lagar och principer 
som gäller. Flertalet gånger diskuterade lärjungarna, och 
jämförde sig sinsemellan, om vem som var störst. Deras 
sinne, tankar och inställning, som fortfarande inte var 
förnyat, fick säkerligen en chock när de hörde Jesus ord 
som skrevs ner i Matteus 20:26-28:  ”Den som vill vara störst 
bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara 
främst bland er skall vara de andras slav. Så har inte heller 
Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna 
och ge sitt liv till lösen för många”. Jag vet inte hur det är med 
dig, men jag längtar och strävar efter att få bli ”stor” i Jesus 
ögon och då är tjänandets väg den enda vägen. 

Jesus visade oss exempel i tjänade om och om igen. Ett av 
dessa exempel var när han tvättade lärjungarnas fötter i 
Johannes kapitel tretton. Efter att han tvättat deras fötter 
säger han: ”Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat 
era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. 
Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har 
gjort mot er” (Joh 13:14-15). Jag tror att det behövs mer av 
denna inställning i Guds rike. Att vi inte frågar vad andra 
kan göra för oss utan vad vi kan göra för dem. En dag när 
jag läste just det här kapitlet såg jag något jag inte sett 
innan, och som jag tror är en nyckel till att kunna tvätta 

Det är endast när 
vi lever våra liv för 
att betjäna andra 

som vi kan bli 
verkligt lyckliga och 

tillfredsställda.
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andras fötter. Innan Jesus böjer sig ner och gör denna 
gärning, som endast dåtidens slavar utförde, står det i 
vers tre: ”Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer 
och att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud”. På 
grund av att han visste vem han var i Gud, och vad hans 
uppdrag var, hade han inga problem med att böja sig 
ner ”under lärjungarna nivå” och tvätta deras fötter. Om 
vi inte vet vem vi är i Gud och vad han har kallat oss till, 
kanske vi inte heller har tryggheten nog att ödmjuka oss 
själva och betjäna andra. Om vi inte finner vår gudagivna 
identitet kommer vi ha problem med att sätta andra 
högre än oss själva. Men när vi vet, precis som Jesus, att vi 
har utgått från Gud, blir det också naturligt för oss att inta 
en tjänares gestalt. 

En plats där vi alla är kallade att vara med att tjäna i, är 
församlingen. Bibeln ger oss bilden av att vi är en kropp 
med många olika lemmar. ”Ty liksom kroppen är en och 
har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och de 
är många, utgör en kropp, så är det också med Kristus” (1 
Kor 12:12). Varje kroppsdel utgör en viktig del, där ingen 
är mindre värd än någon annan. ”Men nu har Gud satt 
lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. 
Om alltsammans vore en enda lem, var vore då kroppen? 
Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte 
säga till handen: ”Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet 
till fötterna: ”Jag behöver er inte” (1 Kor 12:18-21). Denna 
bild visar att alla behövs och att vi inte ska jämföra oss 
med varandra. Gud har skapat oss till olika lemmar med 
olika gåvor och funktioner för att komplettera varandra 

och tjäna tillsammans. 
Med bilden av att vi är 
en kropp vill jag också 
ge den något groteska 
bilden av att jag inte 
tror att en tumme ska 
ligga lös någonstans 
eller att en arm ska ha 
en avhuggen hand. Jag 
tror av hela mitt hjärta 
att vi ska vara en del av 
en församling, inympade i kroppen, och vara med och 
tjäna lokalt.

Vi kan tjäna och uppmuntra andra människor genom 
att öppna en dörr, bjuda på fika eller uppmuntra dem 
med våra ord. Allt detta är viktigt och stort inför Gud. 
Han älskar att älska människor genom dig och mig. 
Men jag är övertygad om att genom att finna våra 
gudagivna gåvor, naturliga och övernaturliga, kan vi 
betjäna vår omgivning på ett speciellt sätt. Vi har alla 
fått unika gåvor och talanger av Gud. Dessa gåvor är 
inte till för oss själva utan för andra. 1 Petrus 4:10 säger: 
”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har 
fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd”. Det 
bästa sättet att tjäna andra, tror jag därför är, att finna 
sina gudagivna gåvor och välsigna människor runt oss 
genom dem. Jag uppmuntrar dig att avsätta tid för att 
söka Gud vilka dina gåvor är, som han har gett dig för att 
betjäna andra med. Då är vi enligt Bibeln goda förvaltare 
av Guds mångfaldiga nåd. 

Gud har skapat oss 
till olika lemmar 
med olika gåvor 

och funktioner för 
att komplettera 

varandra och tjäna 
tillsammans.
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Ge evangeliet vidare
Det andra generella syftet, jag vill nämna, är att vi 
är alla kallade att sprida evangelium. Det finns ingen 
större tillfredställelse i livet än att få dela med sig av det 

livsförvandlade budskapet 
om Jesus. Det är ingen 
slump eller tillfällighet 
att missionsbefallningen 
finns att läsa i alla fyra 
evangelierna. I Markus 
16:15 uttrycks den så här: 
”Gå ut i hela världen och 
predika evangelium för 
hela skapelsen”. Den är inte 
given till bara evangelister 
eller pastorer eller några 

andra speciellt utvalda människor. Du och jag och alla 
troende är utvalda och kallade att föra detta viktiga 
budskap vidare. Innan Jesus for till himlen och satte sig 
på Faderns högra sida, gav han vidare stafettpinnen, till 
det viktigaste loppet som någonsin har påbörjats, till oss. 
Det är inte ett förslag, det är en befallning. Det är inte en 
börda, det är ett privilegium. 

Dem vi är, där vi är och med det vi har, räcker för att 
kunna sprida evangelium vidare till de människor vi har 
runt omkring oss. Du och jag kan inte bestämma hur 
många som väljer att ta emot evangelium och bli frästa, 

men vi kan bestämma oss för att dela evangelium och 
försöka vinna så många som möjligt. I 2 Korintierbrevet 
5:11 står det: ”Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, 
försöker vi vinna människor...”. Jag tycker detta Bibelord är 
så härligt. Försöka vinna 
människor är något vi 
alla kan göra, sedan får 
vi lämna resultatet till 
Gud. Ingen fiskare kan 
avgöra hur mycket fisk 
de ska få i sitt nät, men 
de kan göra sitt bästa för 
att vara en aktiv fiskare. 
Ingen bonde kan bestämma hur mycket skörd han ska 
få. Hans uppgift är att förbereda jorden för att sedan så. 
Du och jag har en kraftfull säd som kan ge förvandlade 
liv och mirakler, men för att det ska kunna ske, måste vi 
strö ut fröna. I Markus 1:17 säger Jesus till oss var och en: 
”Följ mig, så skall jag göra er till mäånniskofiskare”. När vi 
gör vår del att följa honom, gör Jesus sin del och formar 
oss till människofiskare. 

Låt oss välja att sätta Jesus som vårt exempel och anta en 
tjänares gestalt. Varje dag kan vi välja att betjäna andra 
människor genom våra ord, gärningar och gudagivna 
gåvor. Varje dag kan vi också välja att följa Jesus så kommer 
han att använda oss till att fiska efter andra människor. 
Varje dag kan vi leva med ett gudagivet syfte som inte 
bara kommer ge oss inre tillfredställelse och glädje, utan 
kommer också eka in i hela evigheten. 

Det finns 
ingen större 

tillfredställelse i 
livet än att få dela 

med sig av det 
livsförvandlade 

budskapet om Jesus.

Försöka vinna 
människor är något 

vi alla kan göra, 
sedan får vi lämna 
resultatet till Gud.
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Kapitel 8

Handen i 
handsken

Livet på missionsfältet är inte alltid enkelt. Resorna är ofta 
långa med nätter som behöver spenderas både på flyg 
och i väldigt enkla boenden. Möten med nya kulturer, 
där kulturskillnader ständigt ska överbryggas. Mat och 
värme som är allt annat än vad man är van vid i Sverige. 
Kroppen som reagerar både på de många timmarnas 
tidsskillnad och alla bett som kommit under natten av 
smådjur av alla dess slag. När jag sitter och väntar på 
min tur att predika på kampanjerna och konferenserna 
kan, på grund av omständigheter runt omkring, ofta 
trötthet göra sig påmind i både kropp och själ. Men när 
jag sedan får mikrofonen i min hand och börjar predika 
är allt detta som bortblåst. Jag är på rätt plats! Jag är 
där jag är tänkt att vara och gör det jag är skapad för att 

Låt oss be denna
bön tillsammans: 

”Herre, tack att du har ett gudagivet syfte för mig. Tack 
för att jag inte behöver fundera på varför jag är på den 
här jorden. Hjälp mig nu, precis som du, anta en tjänares 
gestalt i allt jag gör. Jag vet vem jag är i dig och därför 
kan jag tvätta andra människors fötter och betjäna dem 
på olika sätt. Hjälp mig att vara en människofiskare som 
gör mitt yttersta för att försöka vinna andra människor. 
Hjälp mig att dela evangelium och låt mitt liv få peka på 
dig. Amen.”
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göra. Jag skulle inte vilja byta ut mitt liv och situation, 
inklusive de utmaningar vi möter längs med vägen, mot 
någonting annat. Jag är mitt i Guds syfte för mitt liv. 

Allt Gud har skapat är skapat med speciella gåvor och 
förmågor för att kunna fullborda sitt specifika syfte. 
Fåglar är skapta med vingar för att flyga fritt. En fågel 
i bur eller en med en skadad vinge kan inte leva ut sitt 
tänkta syfte. Fiskar skapades med gälar för att kunna 
simma och andas under vatten. En fisk på land överlever 
inte speciellt länge. En bil är skapad för att transportera, 
en stillastående bil rostar snart. En mikrofons syfte är att 
förstärka ljud. Är den inte inkopplad gör den inte mycket 
nytta. Du och jag är också skapade med ett syfte. Om 
vi blir vingklippta kan det påverka vårt fullbordande av 
syftet. Om vi tas ur vår rätta miljö kanske det dödar det på 
insidan som är skapat för vårt syfte. Om vi är obrukbara 
under en längre tid kan våra gåvor upplevas lite rostiga. 
Och för att vi ska kunna fungera i vårt specifika syfte 
måste vi vara inkopplade annars gör vi inte mycket 
nytta. Oavsett vem du är som läser detta tror jag inte 
att det är en slump att du håller denna bok i din hand. 

Gud vill läka dina vingar, 
visa dig i vilken miljö och 
omgivning du ska vara 
så du kan få nytt syre i 
dina lungor. Oavsett om 
du varit inaktiv en längre 
tid är det dags för något 
nytt. Det är dags att 

upptäcka, och få ta kliv in i, Guds unika syfte för att en 
dag också fullborda det. 

Kallad
Jag minns det som igår, upptäckten av mitt gudagivna 
syfte. Jag växte upp i en vad jag skulle kalla ”vanlig” 
svensk kristen familj. Min uppväxt var trygg och 
kärleksfull. Jag är så tacksam till mina föräldrar att de 
redan från barnsben visade mig den rätta vägen. Jag 
växte upp och spenderade mina första nitton år i Habo, 
ett litet samhälle utanför Jönköping mitt i Bibelbältet. 
Jag gick, som alla andra kristna barn, i söndagskola 
som avlöstes av ungdomsmöten i tonåren. Det var inte 
speciellt svårt att vara kristen eller att stå upp för sin tro, 
då min skola och klass bestod av många kristna. 

Jag har alltid gillat, eller ska jag vara riktigt ärlig älskat, 
att planera. Därför var det inget konstigt för mig att 
redan från högstadiet planera vad jag skulle bli, bo 
och hur mitt liv skulle se ut. Då min plan var att bli 
civilekonom, tjäna mycket pengar och bygga ett fint 
hus etc., var val av gymnasieprogram inte svårt utan det 
blev samhällsekonomiska programmet. Efter studenten 
flyttade jag direkt till Kalmar för att studera på Baltic 
Business School. Fram till dess gick allt enligt planerna, 
men sen kom mycket att ändra sig. 

Det är dags att 
upptäcka, och 

ta kliv in i, Guds 
unika syfte
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Väl nere i Kalmar flöt mina högskolestudier på fint. 
Det som däremot inte flöt på var mitt kristna liv och 
vänskapsbiten. Det andliga klimatet i Kalmar var 
betydligt tuffare än på min hemort. Det fanns väldigt få 
kristna och de jag väl kom i kontakt med hade mer eller 
mindre övergivit sin tro och levde ”i världen”. De första 
månaderna blev därför både ensamma och tuffa. Min tro 
hade dittills inte varit speciellt levande eller brinnande, 
men jag saknade ändå kristna vänner som hade samma 
värderingar som jag själv. Efter cirka ett halvår fick jag 
kontakt med en tjej som heter Stina. Hon hade precis 
startat en bönegrupp bland studenter och bjöd in mig 
till nästa träff. När dagen för bönegruppsträffen kom var 
vi några få samlade i Stinas lilla studentrum. Stina delade 
Guds ord och vi bad och lovsjöng tillsammans. Jag var 
glad att ha funnit nya kristna vänner men det var något 
som intresserade och gladde mig ännu mer; jag hade 
sett och fått uppleva något som jag aldrig tidigare stött 
på. Så när jag cyklade hem den kvällen minns jag att jag 
sa till Gud (trots att jag inte var så van att be själv och 
utanför kyrkans väggar): ”Gud, Stina är kristen och jag är 
kristen, men hon har något jag inte har. Det hon har, vill 
också jag ha!”. Inte förstod jag då, att denna enkla lilla 
bön skulle bli början på mitt livs förvandling. 

Jag fortsatte att tillhöra denna lilla enkla grupp av 
studenter som kom samman för att söka och hungra 
efter mer av Gud. Tiden gick och det var dags för mig 
att börja mitt andra år på civilekonomprogrammet. Väl 
tillbaka i Kalmar, efter att ha varit hemma i Habo över 

sommaren, började jag gå långa bönepromenader 
längs med havet. Varje gång jag bad poppade ett ord 
upp i mitt hjärta: ”mission”. Dag efter dag i veckor hände 
samma sak och varje gång det poppade upp kunde jag 
inte hindra tårar från att komma. Jag förstod att Gud 
ville säga mig något, men jag visste inte riktigt vad. En 
dag bestämde jag mig för att inte åka upp till högskolan 
på föreläsningar utan stanna hemma och be och fasta 
och fråga Gud vad han försökte berätta för mig. Den 
morgonen, fjärde oktober 2001, böjde jag mina knän i 
mitt studentrum i Kalmar och bad för första gången i 
mitt liv: ”Herre, inte min vilja, men din, får ske”. Direkt 
hörde jag ett gensvar från himlen: ”Hanna, det du gör 
just nu är inte min vilja med ditt liv. Jag har kallat dig 
att predika till nationerna”. Där och då fann jag mitt 
gudagivna, specifika och unika syfte med mitt liv. 

Som handen i handsken 
Att finna sitt gudagivna 
syfte är som handen i 
handsken, det passar 
perfekt. Livet handlar 
inte om att komma på 
något eget att göra utan 
att upptäcka det Gud 
har planerat från början. 
Psaltaren 139:16 säger:  
”Dina ögon såg mig när 

Livet handlar inte 
om att komma på 
något eget att göra 
utan att upptäcka 

det Gud har 
planerat från början.
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jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev 
skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem 
hade kommit”. Guds ögon har varit på oss var och en 
redan från början. Han har skapat oss unika med unika 
gåvor för att kunna fullborda ett unikt syfte. Insikten 
av detta innebär ett uteslutande av all konkurrens och 
jämförelse med andra. Något av de värsta sakerna du 
kan göra är att försöka vara som alla andra. Varför ska du 
försöka passa in när Gud skapat dig att sticka ut? 

När vi får tag på och ser vårt gudagivna syfte blir det 
en vision. En vision sätter kursen för hela vårt liv. 
Ordspråksboken 29:18 säger: ”Där det inte finns någon 
vision går folket vilse...”. Utan vision kommer vi att gå vilse, 
eller kanske kommer vi inte att gå framåt alls. En vision 
hjälper oss att veta var vi är på väg och hålla fokus. Kom 
ihåg att det handlar inte om att komma på något eget 
eller prestera i egen kraft utan att finna och kliva in i det 
som Gud redan har planterat i oss och skapat oss till. Jag 
uppmuntrar dig att ta tid och söka Herren tills dess att 
han visar dig vad du är skapt att göra här på jorden.

Ett sätt att få reda på vad vår kallelse är att testa. En del 
är så livrädda att göra något Gud inte har kallat dem till 
att de inte gör någonting. Gå bedjande fram så kommer 
Gud att visa dig. Det värsta som kan hända är att du får 
reda på några saker du helt enkelt inte är kallad att göra. 
En ung kille följde med oss på missionsresa för flera år 
sedan. Han visste inte vad hans gudagivna syfte var, 
men när han fick utmaningen att predika på en skola 

blev det klart för honom att han var kallad till evangelist 
och mission. Han är nu en av Good News To All Peoples 
medarbetare och evangelister. Om han inte hade testat 
hade han kanske inte vetat sitt gudomliga syfte idag. 

Ett annat sätt att få reda på vad man är kallad till är att 
fråga sig själv: Vad är det jag älskar? Vad är jag passionerad 
för? Det finns inget jag älskar så mycket, och som jag är 
så passionerad för, som att predika sanningen som gör 
människor fria. Det vi älskar visar vad vi är kallade till och 
ämnade för. Gud verkar alltid i vår vilja. ”Ty Gud är den som 
verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall 
ske” (Fil 2:13). Ge inte upp utan be och sök tills du finner ditt 
unika syfte här på jorden. Vi vet vad Guds ord säger: ”Bed och 
ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas 
för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han 
finner, och för den som bultar skall dörren öppnas” (Matt 7:7-
8). När du funnit ditt gudagivna syfte gör då allt, oavsett vad 
du möter längs med vägen, för att fullborda det. Då kommer 
hela ditt liv få ett mål, en inriktning och ett meningsfullt syfte 
som kommer ge dig mycket glädje och tillfredsställelse. Jag 
har inte för en sekund ångrat mig att jag sa ja till det Gud 
skapat mig till att göra. Vägen är inte alltid enkel, men det är 
värt allting.

Till sist vill jag nämna 
att oavsett vad Gud har 
kallat oss till är hans 
kallelse och gåvor givna 
av nåd, inte genom att vi 

Varför ska du 
försöka passa in när 
Gud har skapat dig 

att sticka ut?
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har förtjänat dem. 2 Timoteus 1:9 säger: ”Han har frälst 
oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av 
det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin 
nåd...”. Ingen är mer eller mindre kvalificerad i Guds rike. 
Gud ser inte till vad människor ser till, hans tankar och 
vägar är höga för oss alla. Hur mycket som sedan blir 
fullgjort av vår kallelse har med vår respons och lydnad 
att göra. Men kom ihåg att oavsett vad du gjort eller 

inte gjort hittills med ditt 
liv är det aldrig för sent att 
ta reda på, säga ja till och 
fullborda ditt gudagivna 
syfte. Romarbrevet 11:29 
säger: ”Ty sina gåvor och 
sin kallelse kan Gud inte 
ångra”. Guds kallelse och 
syfte består hela ditt liv. 

Du kanske aldrig har sökt efter att ta reda på det eller 
rent av övergivit det, med det finns fortfarande kvar för 
dig. Du kan inte göra något åt ditt förflutna men du kan 
göra något åt din framtid.

Gud ser inte till vad 
människor ser till, 
hans tankar och 

vägar är höga för 
oss alla.

Låt oss be denna
bön tillsammans: 

”Käre Jesus, tack för att du har kallat mig med en helig 
kallelse. Tack för att du har ett gudagivet syfte med mitt 
liv. Jag bestämmer mig nu för att be, söka och bulta tills 
du visar mig vad du har tänkt för mitt liv. Jag vill inte leva 
endast dag för dag, utan mål och mening, utan få tag 
i din vision för mitt liv där jag kan bli till välsignelse för 
andra människor. Jag säger ja till dina högre tankar och 
vägar för mitt liv. Amen” 
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Kapitel 9

Hel, upprättad
och i full funktion 

 
En av alla åtskilliga gånger när jag satt på flyget på 
väg hem från en missionsresa, påmindes jag av att jag 
vid samma tid året innan hade en gipsad hand. Jag 
hade olyckligtvis brutit ett av benen som leder upp 
till lillfingret. Trots att det var en relativ liten skada, 
orsakade det en hel del problem för mig i min vardag. I 
flyget tittade jag till på min då helt läkta hand och kände 
en enorm tacksamhet att den fungerade precis som den 
skulle. I samma stund hör jag Herren viska i mitt hjärta: 
”Hanna, syftet med ditt gips var inte bara att ditt ben 
skulle bli helat utan att din hand skulle komma i full 
funktion igen”. Direkt visste jag att detta tilltal inte bara 
var till mig utan ett budskap Herren ville att jag skulle 



98 99

Fullborda ditt gudagivna syfte

förmedla vidare. Gud längtar efter att få se dig och 
mig helade, upprättade och att vi ska få komma i full 
funktion för honom. 

Hålla sig på vägen
I vår vandring med Herren finns det flera diken vi lätt 
hamnar i. Ett av dessa diken är att vi tror att vi inte kan 
bli använda av Gud på grund av våra svagheter och 
brister. En del människor är experter på att kritisera alla 
andra för dess svagheter. De blygs inte för att säga det 
till personen i fråga eller att sprida det till allt och alla 
inklusive på sociala medier. Vissa säger sig till och med 
vara sända av Gud, och anser att deras kallelse är, att 
endast tillrättavisa. Visst behöver vi ibland tillrättavisning, 
men jag tror inte att alla ska få tala in i våra liv hur som 
helst. En vis gudsman sa till Marcus och mig, i början av 
vår tjänst när vi var i tjugoårsåldern, att de som ska tala 
in i våra liv ska vara de som både älskar oss och ber för 

oss. Gud använder oss 
trots våra svagheter. Låt 
oss inte hamna i diket av 
att tro att han inte gör 
det. Våra svagheter och 
brister gör att vi blir mer 
beroende av honom och 
att all ära för det som sker 
går direkt till honom. 

Det motsatta diket är om vi tror att vi inte behöver 
slipas och formas alls. Man tror inte på helgelse eller vad 
Paulus uppmanar oss i Filipperbrevet 2:12:  ”arbeta med 
fruktan och bävan på er frälsning”. Kanske är gåvan i och 
kallelsen över personen i fråga väldigt tydlig. Under och 
tecken följer och man glömmer bort att det är givet av 
nåd och man blir högmodig. Risken med detta dike är 
att när köttet och det mänskliga inte får slipas bort, sårar 
man ofta andra människor. Det man ägnat många år till 
att bygga upp kanske raseras på en dag, då mognaden i 
Kristus inte vuxit i takt med gåvan. 

Karisma och karaktär är två skilda saker precis som 
Andens nådegåvor och frukter. Gud använder inga 
perfekta människor, för då skulle han inte finna några. 
Men han längtar efter att vi ska få bli hela och upprättade 
så våra egna sår inte gör att vi sårar andra och att 
våra svagheter inte hindrar hans verk. När vi är hela, 
upprättade och har mognat blir det betydligt enklare 
för oss att inte bara komma i funktion utan också att 
fullborda vårt gudagivna syfte. 

Jesus kan, Jesus vill
Eftersom du läser den här boken tror jag du är en 
person som längtar efter att få bli mer använd av Gud 
och komma ut i funktion. Men kanske känner du att du 
behöver ett helande och upprättande för att detta ska 
kunna ske. Jag vill börja med att betona att Jesus både 

Gud längtar efter 
att få se dig och mig 
helade, upprättade 

och att vi ska få 
komma i full 

funktion för honom.
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kan och vill hela och upprätta oss. Han längtar efter att 
få läka det som är trasigt i oss och upprätta det som 
kanske under flera år har varit nedtryckt på vår insida. 
Bästa beviset på och uppmuntran till detta hittar vi i 
Bibeln. Gud utvalde Ester, en föräldralös, judisk och ung 
kvinna, för att rädda hela det judiska folket. Gud utvalde 
Josef, den yngste av alla bröder, den enkla herden som 
inte ens hans egen pappa räknade med, till att bli smord 
till kung. Gud utvalde Maria, en enkel, ung kvinna som 
ingen kände till, till att få föda fram Frälsaren alla hade 
väntat på. Berättelse efter berättelse i Bibeln visar på hur 
Gud väljer den som ingenting är i människors ögon, rör 
vid dem för att sedan sätta personen i full funktion för 
hans ära.

Jag vill ta dig med till berättelsen om en kvinna som 
bokstavligt talat inte kunnat räta på sig i Lukas 13:10-
17: ”En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. 
Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 
arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. 
När Jesus såg henne, kallade han henne till sig och sade 
till henne:”Kvinna, du är fri från din sjukdom”, och så lade 
han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och 
prisade Gud. Men synagogföreståndaren blev upprörd 
över att Jesus botade på sabbaten, och han sade till folket: 
”Sex dagar skall man arbeta. Kom därför och bli botade på 
dem och inte på sabbaten.” Då svarade Herren honom:”Ni 
hycklare! Löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe 
eller åsna från krubban och leder bort och vattnar den? 
Men denna kvinna, en Abrahams dotter som Satan har 

hållit bunden i arton år, borde hon inte få bli löst från 
sin boja på sabbaten?” Vid de orden skämdes alla hans 
motståndare, men allt folket jublade över alla underbara 
gärningar som han utförde”.

Kvinnan hade varit sjuk i arton år. Arton år är en lång tid och 
hoppet och tron om ett helande var säkerligen näst intill 
utplånat hos henne. I en av de engelska översättningarna, 
Amplified Bible, står det att: ”hon var totalt böjd framåt 
och fullständigt oförmögen att resa upp sig själv eller att 
titta uppåt” (v11 fritt översatt). Hon hade i arton år gått 
runt med ett felaktigt perspektiv där hon varit tvungen 
titta upp på allt och alla. Flera av oss kan känna igen oss i 
denna kvinna på vissa områden i våra liv. Vi kan ha blivit 
”nerböjda” av olika anledningar. Kanske har negativa ord 
talats ut redan vid barnsben. Kanske har vår skolgång 
eller uppväxt varit fylld av misslyckanden. Kanske har vi 
sedan vuxen ålder mötts av tuffa omständigheter och 
de negativa erfarenheterna av dessa har böjt oss. Kanske 
har en utbrändhet dragit undan mattan för oss totalt 
eller dålig självbild och 
fruktan tagit över och styr 
mer eller mindre vårt liv. 
Oavsett vad vi har mött, 
och trots att vi känner 
att vi är oförmögna 
att resa oss själva upp, 
är ingenting omöjligt 
tillsammans med Gud. 

Oavsett om vi är 
oförmögna att resa 
oss själva upp är 
ingenting omöjligt 
tillsammans med 

Gud
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Vill du bli frisk?
Jag är övertygad om att vår Gud är allsmäktig och 
kan göra allt han vill. Men han låter oss vara en del 
i allt det som sker, både i och genom oss. Den här 
berättelsen lär oss inte bara om Jesus vilja att hela och 
upprätta, utan också om hur kvinnans inställning och 
desperation spelade en roll i hennes helande.  Ibland 
säger vi att vi vill ha förändring, men våra handlingar 
säger motsatsen. Frågar man någon överviktig om de 
vill gå ner i vikt så svarar nästintill alla ja. När man ser 
till vilka förändringar man är villig att göra så säger ens 
handlingar inte alltid samma sak. Jag har ofta funderat 
på bibelstället i Johannes 5:6-7 om den lame mannen 
vid Betesdadammen: ”Då Jesus såg honom ligga där 
och visste att mannen hade varit sjuk så länge, sade han 
till honom: ”Vill du bli frisk?” Den sjuke svarade honom: 
”Herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen när 
vattnet kommer i rörelse, och när jag själv försöker ta mig 
dit, hinner någon annan före mig.”

Lägg märke till att Jesus frågar honom: ”Vill du bli frisk?”. 
Vilken märklig fråga till någon som har varit sjuk i 38 år. 
Kanske tyckte Jesus, som visste allt om honom, att hans 
attityd och handlingar inte vittnade om att han faktiskt 
ville ha en förändring. En dag när jag läste just detta 
stycke drogs min uppmärksamhet till mannens svar på 
Jesus fråga, om han ville bli frisk. Hans svar är inte ett 
solklart ”Ja, det vill jag!”, utan svarar uppgivet att ingen 

har hjälpt honom och att han har försökt, men andra 
hinner före. Jesus kärlek går ut till mannen och han får 
sitt helande. Guds nåd mot oss är alltid större än vår tro, 
men jag tror att vi kan få ta emot mer av Jesus om vi har 
samma attityd som kvinnan i Lukas 13, att oavsett vad 
som står i vägen och vad som krävs av mig, vill jag ha 
en förändring. Ingenting gott kommer av att skylla vår 
situation på vad andra människor gör eller inte gör.

Ibland beror våra sår på insidan på vad andra människor 
har sagt eller gjort. Ibland kan det vara fruktansvärda 
saker vi har fått gå igenom. Men vi får inte låta vad andra 
människor gjort eller inte gjort hindra vårt helande och 
upprättelse som Herren vill ge oss idag. Ibland kanske vi 
är så upptagna med att ha vårt fokus på vad ”alla andra” 
har och att det går så bra för dem att vi missar vad 
Gud vill och kan göra i och genom oss. ”Alla andra” har 
också sina prövningar och omständigheter de måste 
gå igenom även om vi inte alltid ser det. Om vi vill bli 
friska behöver vi först och främst göra oss av med vår 
offermentalitet och visa Herren vår desperation och 
villighet att göra vad som krävs. 

Joyce Meyer, en känd 
amerikansk förkunnare 
som gått igenom mer 
än de flesta, satt fast 
i offermentalitet och 
kom inte vidare. Hon var 
expert på att skylla sitt 

Vi får inte låta vad 
andra människor 
gjort hindra det 
Herren vill ge

oss idag”



104 105

Fullborda ditt gudagivna syfte

livs tragik på andra och ur hennes eget perspektiv var 
det alltid mest synd om henne själv. Då säger Gud till 
henne: ”You can be pitiful or powerful, but you can not 
be both” (Du kan vara ynklig och ömkansvärd, eller stark 
och kraftfull, men du kan inte vara båda två). Det finns 
så mycket sanning i detta. Vi kan stanna kvar i att tycka 
synd om oss själva på grund av vad andra har gjort men 
då kan vi inte vara fyllda av Guds kraft och gå framåt och 
göra allt det som Gud har tänkt för oss och vår framtid. 
Valet är vårt.

Kvinnan i berättelsen var villig att trotsa både sin 
sjukdom, tradition och kultur för att komma nära Jesus. 
När hon gjorde det blev hon fri från sin boja. Vad är du 
och jag villiga att göra för att få uppleva vårt helande 
och vår upprättelse? Bli ynkliga och ömkansvärda är 
något vi alla kan hamna i. Det är inget att skämmas 
över och vi kan alla erkänna att vi ibland tycker synd 
om oss själva. Men om vi vill komma i full funktion och 
fullborda vårt gudagivna syfte behöver vi göra upp med 
offermentalitet och tro Gud om den framtid han har 
för oss. Vi behöver glömma det som ligger bakom och 
förlåta de som var inblandade, och sträcka oss framåt. 

Konungabarn
En annan underbar sak som vi ser i den här berättelsen 
är att Jesus kallar henne en ”Abrahams dotter”. Han 
såg inte kön, sjukdom eller på hennes yttre. Jesus 

såg henne för den hon verkligen var. Gud ser inte till 
det som människor sker. Människor kanske endast 
ser vår trasighet eller att vårt yttre kanske inte är lika 
fint polerat som alla andras. Gud ser oss för dem vi 
verkligen är. Vi är Guds barn, söner och döttrar till en 
kung. Han ser vårt hjärta, vår hunger, inställning och 
attityd. Han ser också vår framtid, vår funktionalitet 
och det syfte han har skapat oss att fylla och fullborda. 
Vilken upprättelse det sker i vår själ och vårt sinne när 
vi inser att Jesus ser oss och än mer när vi börjar se 
det han ser. Gud ser mer i dig än vad andra ser. I Mose 
såg andra en mördare men Gud såg en befriare och 
ledare för Israels folk. När andra såg på Abraham såg 
de en gammal och barnlös man medan Gud såg en 
fader till många folk. Ester var i andras ögon bara en 
föräldralös jude medan Gud hade utvalt henne till att 
rädda det judiska folket. 

I Paulus såg andra, till och med Jesu egna lärljungar, en 
hemsk förföljare som till 
och med kastade kvinnor 
och barn i fängelse, men 
Gud kallade honom 
att ta evangelium till 
hedningarna och han 
har skrivit stora delar av 
nya testamentet. Det 
spelar ingen roll hur ditt 
förflutna ser ut, Herren 
säger ändå till oss: ”Jag vet 

Vilken upprättelse 
det sker i vår själ 
och vårt sinne när 
vi inser att Jesus 

ser oss och än mer 
när vi börjar se det 

han ser.
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vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens 
tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett 
hopp” (Jer 29:11). 

Vad hade det hjälpt att gå med gipsad hand i fyra veckor 
om syftet bara var att benet skulle bli helt. Idag sitter jag 
och skriver en bok utan problem på grund av att min 
hand är i full funktion. Herren vill göra detsamma med 
vart och ett av våra liv. Han vill hela, upprätta och sätta 
oss i full funktion.  Låt oss be denna

bön tillsammans: 
”Herre tack för att du både kan och vill hela, upprätta och 
sätta mig i full funktion för dig. Hjälp mig att inte hamna 
i diket att du inte kan använda mig på grund av mina 
brister eller i diket att jag inte behöver förändras alls.   
Jag vill bli hel och komma ut ut i tjänst för dig och väljer 
att samarbeta med dig så att det kan ske. Hjälp mig att 
kunna se mig själv med dina ögon, få tag på dina tankar 
om min framtid och våga ta kliv mot det du förutbestämt 
för mitt liv. Amen” 



Vart är jag 
på väg?

Del 4 
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Kapitel 10

Hoppa över 
båtkanten

Att finna sitt gudagivna syfte är bara början. Genom 
åren har jag mött på åtskilliga människor som har hört 
från Gud och vet vad deras gudagivna syfte är men 
som inte kommer vidare. Man vet den stora bilden men 
inte nästa steg. Svaret på ”Vart är du på väg?” handlar 
inte främst om vad vårt 
gudagivna syfte är utan 
snarare om vad vårt 
nästa steg är och om att 
våga agera. Vi behöver 
en konkret plan över hur 
vi kliver in i och fullbordar 
vårt gudagivna syfte, 
annars kommer inget 

Vi behöver en 
konkret plan över 
hur vi kliver in i 

och fullbordar vårt 
gudagivna syfte
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att ske. När vi funnit vårt gudagivna syfte uppmuntrar 
jag till att inte stanna där. Allt för många gånger möter 
jag människor som redan levt större delen av sina liv 
med vetskapen om sin kallelse men de väntar på rätt 
timing. Förstå mig rätt, visst kan Gud ha en timing för 
vissa saker, men det är ingen ursäkt för att år efter år 
inte göra någonting. Gud letar efter människor som är 
villiga att agera och ta trossteg. Det finns ett uttryck du 
säkert hört många gånger: ”Det är lättare att styra en 
rullande bil”. En bil som står helt stilla är omöjlig att styra 
åt något håll alls, men sätts den bara i lite rullning, blir 
den enkel att styra till höger eller vänster. Samma sak 
gäller dig och mig. När vi börjar ”rulla”, röra oss mot vårt 
gudagivna syfte, är det betydligt enklare för Herren att 
leda oss vidare. 

Våga agera
Bibeln talar om åtskilliga personer som agerade. Petrus 
är en av mina favoriter just på grund av hans iver att 
agera. När lärjungarna var ute och fiskade och de fick 
se Jesus på stranden, väntande Petrus inte på att de 
skulle ta sig i land, trots att de var nära, utan kastade 
sig i vattnet med kläder och allt. När de efter Jesus 
uppståndelse begav sig till graven stannade Johannes 
till och kikade in i den tomma graven medan Petrus 
rusade rakt in. Han är också den ende lärljunge som 
faktiskt gick på vattnet tillsammans med Jesus. Låt 
oss läsa den händelsen från Matteus 14:22-33: ”Strax 

därefter befallde han sina lärjungar att stiga i båten och 
före honom fara över till andra sidan sjön, medan han 
själv sände i väg folket. Sedan gick han upp på berget för 
att få vara för sig själv och be. När det blev kväll, var han 
ensam där. Båten befann sig redan många stadier från 
land och var hårt ansatt av vågorna, eftersom vinden låg 
emot. Vid fjärde nattväkten kom Jesus till dem, gående på 
sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön, blev de 
förskräckta och sade: ”Det är en vålnad. Och de skrek, så 
rädda var de. Men genast sade Jesus till dem: Var lugna. 
Det är jag. Var inte rädda.”Petrus sade: ”Herre, om det är 
du, så befall att jag skall komma till dig på vattnet.” Jesus 
sade: ”Kom!” Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram 
till honom. Men när han såg hur häftigt vinden låg på, blev 
han rädd och började sjunka. Då ropade han: ”Herre, hjälp 
mig!” Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom 
och sade: ”Så lite tro du har! Varför tvivlade du?” De steg i 
båten och vinden lade sig. Och de som var i båten tillbad 
honom och sade: ”Du är verkligen Guds Son.”

Det finns mycket att lyfta fram från denna berättelse men 
det som sticker ut är att Petrus faktiskt gick på vatten. 
Jag har hört talas om människor som helat de sjuka, 
drivit ut demoner och till och med väckt upp döda, men 
jag har aldrig hört om någon som har gått på vatten. 
En annan sak vi kan se i berättelsen var vad alla andra, 
som också satt i båten, inte gjorde. De var alla med 
om samma upplevelse av att se Jesus komma gående 
på vattnet mitt under en storm. De hörde alla Jesus 
ord ”Kom!”, men endast Petrus gensvarade. Jag tror att 
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svaret på frågan ”Vart är jag på väg” handlar om att våga 
agera, precis som Petrus, på det Jesus redan har talat. Vi 
behöver inte veta alla steg, men en nyckel till att göra 

stora ting tillsammans 
med Gud är att våga 
agera. Jag tror inte 
Petrus tänkte så mycket 
innan han hoppade över 
båtkanten, men jag är 
övertygad om att Jesus 
ord gav honom tro att 
ta det första steget. Om 

man någon gång har sett en målning på denna 
bibelberättelse är det ofta på när Petrus sjunker, inte 
när han gick på vattnet. Ibland (eller säkert ganska ofta) 
fokuserar vi endast på omständigheter runt omkring 
och upplever hur vi ”sjunker”, men då är Jesus där och 
räcker ut sin hand och drar upp oss igen. Jag tror denna 
upplevelse att vi ibland ”sjunker” är oundviklig om vi vill 
vara lärjungar som faktiskt går på vatten. Vi kan alla välja 
det lätta alternativet att stanna kvar i båten och beundra 
andra som går på vatten. Men om vi vill vara med och 
fullborda vårt gudagivna syfte och få vara till välsignelse 
för andra behöver vi följa Petrus exempel. 

En annan person som ständigt agerade var Paulus. 
En av hans många missionsresor läser vi om i 
Apostlagärningarna 16-6-10: ”Sedan tog de vägen 
genom Frygien och Galatien, eftersom de av den helige 
Ande hindrades från att predika ordet i Asien. Och när de 

nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien, men det 
tillät inte Jesu Ande. Då for de genom Mysien ner till Troas. 
På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod 
där och bad honom: ”Kom över till Makedonien och hjälp 
oss!” När han hade sett denna syn, försökte vi genast ta oss 
till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat 
oss att predika evangeliet för dem”. Detta stycket visar att 
Paulus inte bara satt stilla och väntade in Gud utan han 
var på gång, han agerade i enlighet med sin kallelse.  

Marcus och jag får ofta frågan hur vi kommer i kontakt 
med våra koordinatorer, de lokala medarbetarna, i de 
olika länderna vi arbetar i. Flertalet gånger har vi önskat 
att svaret var så enkelt att Gud gav oss ett namn när vi 
var i bön i Sverige. Eller varför inte en eldskrift på väggen. 
Självklart kan detta ske men än så länge har det inte gjort 
det för oss. Vi har funnit dem på en rad olika sätt när vi 
varit igång och handlat i enlighet med vår vision och det 
Gud redan talat till oss. Därför är berättelsen om Paulus 
en uppmuntran och bekräftelse för oss att saker läggs 
till rätta när man är på väg. Kanske tänkte Paulus ibland 
samma sak som Marcus och mig, att det hade varit smidigt 
om den helige Ande redan hemma i bönekammaren 
visat honom att han inte skulle predika i Asien på just 
den resan och lett honom till Makedonien direkt. Ändå är 
Paulus, vårt och många andra Gudstjänares vittnesbörd 
överensstämmande; Herren leder när man är i rörelse. 
Återigen styr Gud enklare en bil som är i rullning. 

Låt oss vara lärjungar som planerar och agerar. Ibland tror 
vi kanske att planera är oandligt, men utan en konkret 

En nyckel till att 
göra stora ting 

tillsammans med 
Gud är att
våga agera.
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plan blir inte mycket gjort. Noa hade en noggrann plan 
inför byggandet av arken. Salomon hade en konkret 
plan innan han byggde templet. Gud uppenbarar vårt 
gudagivna syfte, sedan är det upp till oss att både planera 
och agera. Låt oss planera och sätta upp konkreta mål 

och delmål. För att kunna 
besvara frågan vart vi är 
på väg kan vi fundera 
på och försöka svara på 
följande frågor: ”Vilket 
konkret steg kan jag ta 
redan nu i riktning mot 
mitt gudagivna syfte?Vad 
vill jag ha uppnått innan 

årets slut? Vad är mina planer inför nästa år? Var är jag 
och vad gör jag om fem år?”. Marcus och jag gör olika 
planer hela tiden. Planer inför kommande kampanjer, 
missionsresor och olika trosutmaningar. När vi gjort 
planerna ber vi i enlighet med Ordspråksboken 16:3,9 
där det står: ”Befall dina verk åt HERREN, så har dina 
planer framgång... Människans hjärta tänker ut sin väg, 
men HERREN är den som styr hennes steg”. Vi är inte naiva 
nog att tro att Gud ska ge alla våra planer framgång men 
vi är övertygade om att när vi sträcker oss framåt och 
gör konkreta planer leder Gud oss genom att bekräfta 
eller ändra i våra planer så vi får framgång. Agera, gör 
något nu, i riktning och enlighet med din kallelse. Börja 
redan idag!

Gud uppenbarar 
vårt gudagivna 

syfte, sedan är det 
upp till oss att både 
planera och agera.

Låt oss be denna
bön tillsammans: 

”Herre, nu när jag vet vad du har kallat mig till vill jag göra 
någonting i enlighet med den kallelsen. Hjälp mig att 
vara en lärljunge som agerar. Jag vill följa Petrus exempel 
och våga gå ut på vattnet på dina tilltal. Jag vill agera 
och planera i enlighet med mitt gudagivna syfte. Led mig 
Herre, när jag nu sätter mitt liv i rullning för dig. Amen” 
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Kapitel 11 

Ta bort stenen!

För några år sedan när jag var på en konferens sa 
predikanten åt oss att be för varandra tre och tre. 
Marcus, jag och för mig en okänd man, gick samman 
och började be. Efter ett tag fick mannen ett profetiskt 
ord och en bild till mig. Han såg en åker och mitt i på 
åkern låg en stor sten. Han upplevde hur stenen störde 
skörden och fick till sig: ”Ta bort stenen”. Varken Marcus 
eller jag kände att bilden och ordet talade till mig på 
direkten. Men precis som man lärt sig så prövade jag 
och bad över det några kommande dagar och frågade 
om det var något Herren ville säga. Under denna tid 
led jag av flera utbrändhetsymtom varav ett var att min 
sömn inte var som den borde. Jag kunde ligga vaken 
större delen av flera nätter i rad. En av dessa vakennätter 
var natten till den 22 maj 2013 (jag vet datumet, då det 
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kom att bli en milstolpe som skulle förändra min framtid 
för alltid). 

Jag hade bestämt mig redan från början när denna tuffa 
tid av sömnbrist började att inte ha panik över det utan 
lugnt samtala med Herren när jag ändå hade så mycket 
tid. Det gjorde jag även denna natt. När jag låg där och 
bad så påminner Herren mig om det profetiska ordet jag 
hade fått några veckor tidigare. Han visade mig att åkern 
var mitt liv där Han ville att jag skulle få riklig skörd och 
att stenen som låg i vägen var mitt lärarjobb. Jag visste 
att Gud kallat mig som 20-åring till heltidstjänst som 
förkunnare, men visste inte när det var dags att ta klivet 
fullt ut, vilket rent ekonomiskt var ett rejält trossteg för 
oss. Nu förstod jag att jag inte kunde arbeta kvar som 
lärare längre och samtidigt vara fruktbärande i min 
kallelse. Jag hade kommit till ett viktigt vägskäl i mitt liv. 
Jag bestämde mig där och då, klockan var runt tre-fyra 
på natten, att imorgon tar jag steget och säger upp mig. 
Jag ville inte ha något i vägen för att bära hundrafaldig 
skörd i mitt liv och i min kallelse. 

Samma dag kring lunchtid träffade jag mina chefer och 
berättade med darrig röst att jag ville säga upp mig. När 
det väl var sagt och gjort, upplevde jag en större glädje 
än på länge och kände hur en sten rent fysiskt föll av 
mina axlar. Det har sedan dess varit en trosvandring där 
både Marcus, och även nu jag, får tro Gud om maten på 
bordet. Men inte en dag har jag ångrat mitt beslut. 

När vi är på väg någonstans i livet, framför allt när det gäller 
att kliva ut i eller ta nästa steg i vår gudagivna kallelse, 
kommer det ibland vara saker, stenar, som vi behöver ta 
bort för att Guds vilja ska kunna ske i och genom våra liv. 
Andra gånger kan det vara saker vi behöver förändra eller 
offra för att kunna bära mer frukt. Vi behöver inte själva 
leta efter stenarna utan bara lita på att när det är dags att 
rensa något i våra liv, uppenbarar vår underbare Hjälpare, 
den helige Ande, detta för oss. Gud vet exakt när vi är redo 
för nästa steg och är mogna nog att rensa bort nästa sten. 
Ibland har jag undrande frågat Herren varför han inte 
kunde låta mig ta bort all sten direkt när han kallade mig 
så jag kunde få bli fri. Hans mjuka svar tillbaka har alltid 
varit detta som Jesus talade till lärjungarna i Johannes 
16:12-13:  ”Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte 
bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då 
skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala 
av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han 
skall förkunna för er vad som kommer att ske”. Med andra 
ord, vi är inte alltid redo för vad som krävs för att ta bort 
vissa stenar. Därför uppenbarar den helige Ande det för 
oss sten för sten. Men vi kan alla vara vissa om ”att han 
som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill 
Kristi Jesu dag” (Fil 1:6). 

Begravda drömmar 
Den första stenen som jag vill ta upp är kanske den 
största av dem alla. Många upplever Guds kallelse och 
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får drömmar från honom redan vid unga år. Kanske är 
det lättare att tro Gud om stora ting innan vår ryggsäck 
fylls på av olika erfarenheter som många gånger talar 
mot att allt är möjligt. Kanske är du en av dem som 
tänkte och drömde stort men åren har tickat på och 
livets olika vändor har gjort att de där drömmarna och 
kallelsen från Gud, är för länge sen begravda under 
livets vardag och omständigheter. Då vill jag bryta den 
negativa spiralen i ditt liv här och nu och frimodigt 
påstå att det inte är en slump att du har den här boken 
i din hand. Hur lång tid det än må ha gått sedan du fick 
drömmen från Gud, och vad som än har hänt i ditt liv, är 
det aldrig för sent att plocka upp den drömmen igen. 
Den gäller än idag ”ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud 
inte ångra” (Rom 11:29). 

Maria och Marta trodde att det var för sent. Deras bror 
Lasarus var död och när Jesus väl anländer säger Marta 
till Jesus ”Herre, om du hade varit här, skulle min bror inte 
ha dött” (Joh 11:21). Jesus bemöter inte Maria och Martas 
sorg genom att bara krama om dem och trösta dem 
utan säger de fantastiska orden ”Jag är uppståndelsen 
och livet…”(Joh 11: 25), vilket de också får bevisat för sig 
bara några versar senare. Om Jesus kunde göra det då 
kan han definitivt göra det för dig och din dröm idag för 
du och jag vet mycket väl att ”Jesus Kristus är densamme 
i går och i dag och i evighet” (Hebr 13:8).

Innan Lasarus fick livet tillbaka fanns en stor sten i vägen 
för att han skulle kunna komma ut och bli fri. I vers 39 i 
samma kapitel uppmanar Jesus folket:”Tag bort stenen!”

Han vill mer än gärna att vi ska få möta och uppleva 
honom som ”uppståndelsen och livet” men vi behöver 
ta bort stenen, det som har kommit i vägen för vår 
kallelse. ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och 
döda” (Joh 10:10). Är det 
någonting tjuven, vår 
fiende, försöker stjäla, 
slakta och döda, så är det 
våra drömmar, kallelser, 
uppdrag och gudagivna 
syften. Ofta gör han det 
genom att vår vardag tar 
över, genom tuffa omständigheter eller genom att låta 
tiden gå så att vi inte får se hur drömmen blir verklighet. 
Men idag uppmanar och uppmuntrar Gud dig att ta 
bort stenen och låta drömmen och kallelsen komma till 
liv igen!

Med detta sagt vill jag gå vidare till andra stenar som 
kan vara i vägen när vi ska ta nästa steg i vår kallelse. Jag 
gjorde Guds vilja, men det fanns hinder som gjorde att 
jag inte kunde komma vidare och bära den frukt Gud 
hade tänkt. Hebreerbrevet 12:1 uppmanar oss: ”När vi 
alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då 
lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer 
oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför 
oss”. Det som tynger kan i princip vara vad som helst så 
fastna inte bara i de exempel jag kommer att ge, utan be 
sanningens Ande visa dig just din sten, och även hur du 
ska kunna bli av med den. 

Är det någonting 
tjuven försöker 

stjäla så är det våra 
gudagivna syften
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Din jobbsituation
När jag började jobba som lärare var det med tanken att ha 
det som ett tältmakeri vid sidan om missionen. Men med 
tiden så tog det över mer och mer. Många gånger kan vår 
tanke med vårt jobb vara helt rätt och till och med Guds 
tanke från början, men vi behöver hela tiden stämma av 
med Herren när han har tänkt att vi ska gå vidare. Hela tiden 
möter jag människor som önskar att de kunde tjäna Gud 
mer och följa sitt hjärta och kallelse men man sitter fast 
i sitt jobb, både tidsmässigt och ekonomiskt. Missförstå 
mig inte, många jobb eller de flesta, är förstås en del av 
vår kallelse. Jag är helt övertygad om att Gud kallar vissa 
av oss till lärare, läkare, snickare, egna företagare eller att 
jobba på fabrik. Men om du upplever att ditt jobb inte är 
en del av din kallelse kommer det förr eller senare bli en 
sten som tynger dig i ditt ”lopp” och ett hinder för nästa 
steg i kallelsen. Om du upplever det så är det dags för en 
förändring. Det finns då ett jobb som är bättre lämpat 
som tältmakeri eller kanske är det rent av dags att släppa 
taget och lita på att kallelsen bär även ekonomiskt. 

Vägen är olika för oss alla, 
men Gud vill leda dig 
och mig personligen på 
förberedda vägar. Nyckeln 
är att ”Sök först Guds rike 
och hans rättfärdighet, så 
skall ni få allt det andra 
också” (Matt 6:33). 

Osunt behov av trygghet
I Sverige älskar vi allt som får oss att känna oss trygga. 
Man har sin trygghet i sin fasta inkomst, i sitt hus och 
ägodelar och vi är försäkrade upp över öronen. Andra av 
oss kan ha sin säkerhet i att stanna i Sverige, i sin familj 
eller sin umgängeskrets. Man vågar inte göra något som 
ingen annan gör eller något som är utanför boxen. Men 
om vi vill fullborda våra gudagivna syften måste vi sätta 
vår förtröstan endast till Herren. Ordspråksboken 3:5, 
en av mina absoluta favoritversar, säger: ”Förtrösta på 
HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd”. 
Ibland kommer vårt förstånd tala emot det Gud har talat 
till våra hjärtan, och då måste vi välja att våga förtrösta 
på honom som har kontrollen, och släppa taget om allt 
det andra vi så ofta sätter vår förtröstan till och gör till vår 
trygghet. Säkraste platsen att vara på är alltid i Guds vilja. 

Obeslutsamhet
Många har en sten av obeslutsamhet. De vill något 
i ena stunden och ändrar sig i den andra. Är du en av 
dem som aldrig kan bestämma dig eller stå fast vid 
dina beslut är det dags 
att ta bort stenen av 
obeslutsamhet. Jesus 
sa i Lukas 9:62: ”Ingen 
som ser sig om sedan 

Vägen är olika för 
oss alla, men Gud 
vill leda dig och 

mig personligen på 
förberedda vägar.

Säkraste platsen att 
vara på är alltid i 

Guds vilja.
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han har satt handen till plogen passar för Guds rike”. Det 
behövs beslutsamhet för att göra Guds vilja. Vi kommer 
alla att möta situationer och perioder där den enklaste 
lösningen är att ge upp och därmed förändra vårt beslut 
när vi sa ja till kallelsen. Det är lätt att överlåta sitt liv helt 
och fullt till Gud i en konferens med stark gudsnärvaro 
och tillsammans med hundratals andra. Det är inte 
lika enkelt att stå fast vid beslutet när vänner kanske 
avviker eller när Gud känns långt borta. Hebreerbrevet 
12:2 visar oss hur vi kan stå fast vid vårt beslut och löpa 
uthålligt. Vi gör det genom att ”ha blicken fäst vid Jesus, 
trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den 
glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan 
att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan 
om Guds tron”. 

Under sexton år har jag nu löpt mitt lopp för Herren. Vid 
åtskilliga tillfällen har jag varit frestad att ge upp men 
mitt beslut när jag sa ja till kallelsen som 20-åring väger 
tyngre än alla utmaningar. Det är inget 100-meters lopp 
vi löper utan ett maraton. Även om du är en person som 
har lätt att ge upp kan Gud ge dig styrka att fortsätta 
och du kan stå fast vid ditt beslut. Dina känslor och 
omständigheter kommer alltid att gå upp och ner men 
ditt beslut kan ändå stå fast. 

När det gäller vanlig löpning är många så kallade 
”periodare”, det vill säga man löper några månader och 
sen lägger man av. Efter ett tag är passionen tillbaka 
och man börjar igen bara för att lägga av igen när det 

inte känns lika inspirerande. När det kommer till vanlig 
löpning är det väl okej, men inte gällande vårt lopp för 
Herren. Vissa människor, kanske är du en av dem, hoppar 
passionerat på varje nytt tåg som kommer men hoppar 
av nästan lika snabbt. Man byter uppgift hela tiden och 
inget blir egentligen fullbordat. Låt oss lägga av stenen 
av obeslutsamhet och av att vara ”periodare”. Matteus 
5:37 säger att: ”Ert tal skall vara ja, ja, och nej, nej”. Låt vårt 
ja vara ja till Herrens varje tilltal och framför allt när det 
gäller vår kallelse. När vi vet vad vårt lopp för Herren är låt 
oss då: ”...löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss” 
(Hebr 12:1).  

Ovillighet att betala priset
En sten vi alla behöver ta bort regelbundet är vår 
ovillighet att betala priset. Stora skaror följde Jesus vart 
han än gick, men när hans undervisning handlade om 
att betala ett pris var det många som lämnade Honom. 
Jag tror att hans erfarenhet är samma idag. När Herren 
visar oss sina planer och drömmar och vad vi kan göra 
tillsammans med honom säger vi gärna ja. När det sedan 
gått en tid och vi får vara med att betala ett pris, offra 
saker för kallelsen, är det kanske inte lika lätt att följa. 
Därför uppmanar Jesus oss att sätta oss ner och beräkna 
kostnaden: ”Den som inte bär sitt kors och följer mig kan 
inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, 
sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för 
att se om han har råd att slutföra bygget? (Luk 14:27-28). 
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Vad kan då kostnaden, priset vara? Det kan vara 
bekvämlighet, ekonomi, tid med familjen, ensamhet 
eller att få ta orättvis kritik. Men oavsett pris är det värt 
allting. Jesus är vårt exempel och Guds ord säger: ”Var 
så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i 
Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom 
segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares 
gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var 
som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till 
döden - döden på korset” (Fil 2:5-8). Det finns alltid ett 
pris att betala om vi vill följa och lyda Herren fullt ut. Vårt 
pris behöver sättas i förhållande till vad Jesus betalade. 
Han var villig och var lydig ända till döden på korset för 
att vi människor skulle få frid med Gud. Priset du betalar 
är för att Gud också ska kunna använda dig fullt ut för 
att andra människor ska få lära känna Jesus och bli 
förvandlade genom din lydnad. 

Oavsett var du befinner dig 
i ditt liv och din kallelse, ta 
bort varje sten. Satsa på 
det som har evigt värde. 
Lägg bort ALLT som tynger 
och löp ditt lopp uthålligt 
för Herren! 

Låt oss be denna
bön tillsammans: 

”Herre, jag vill inte ha något i mitt liv som hindrar ditt 
fullbordande av mitt gudagivna syfte. Helige Ande, 
uppenbara och visa mig om jag har någon sten i mitt 
liv som hindrar mig från att bära mer frukt. Hjälp mig 
att förtrösta på dig som min försörjare och att ha min 
trygghet helt i dig. Hjälp mig att hålla fast vid mitt beslut 
att följa dig och din kallelse för mitt liv. Forma fram en 
villighet att lägga ner mitt eget och att betala priset. 
Herre jag vill ta bort varje sten! Amen”  Det finns alltid ett 

pris att betala om 
vi vill följa och lyda 

Herren fullt ut
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Kapitel 12 

Vad har Gud
talat till dig?

Det Gud har talat till oss är helt avgörande för vart vi är 
på väg. Vi har alla en gemensam kallelse att vara vittnen 
för Jesus och att försöka vinna människor för Gud samt 
att leva efter och lyda Guds allmänna ord. Men utöver 
detta vill Gud leda dig och ditt liv individuellt, vilket han 
gör och kommer göra genom att tala till dig. Jag tror 
att allt vi gör och kommer att göra är antingen fött ur 
vår egen vilja och på vårt eget sätt eller ur Guds vilja på 
Guds sätt. Av egen erfarenhet vet jag att endast det som 
är fött av Gud består och är det som verkligen bär frukt. 
Tack och lov är jag inte ensam om den upplevelsen utan 
befinner mig i gott sällskap med män och kvinnor som 
också har försökt leva efter Guds vilja, men som ibland 
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har misslyckats genom att försöka i egen kraft och på 
eget vis. Abraham är en av dessa. Han hade fått ett 
löfte av Gud om en son men, som säkerligen de flesta 
av oss vet, då han inte lyssnade in Guds timing försökte 
han hjälpa Gud och Ismael blev till. Galaterbrevet 4:22-
23 summerar händelsen så här: ”Där står skrivet att 
Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med 
sin fria hustru. Slavinnans son var född av mänsklig vilja, 
den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte”. 

Abrahams söner hette 
Isak och Ismael. Ismael 
blev till i kraft av 
mänsklig vilja medan 
Isak i kraft av Guds löfte. 
Allt du och jag gör och 
någonsin kommer att 
göra kommer antingen 
vara fött av mänsklig 

vilja eller i kraft av ett löfte från Gud. Så många gånger 
missar vi Gud för att vi inte tar tid att lyssna in honom. 
Istället börjar vi verka i egen kraft och efter egen 
vilja. Bibeln berättar för oss att Gud ändå välsignade 
Ismael. Vilket tålamod och vilken kärlek Gud har till oss 
människor. Mitt ibland alla våra snedsteg väljer han 
ändå att ge oss nåd, till och med när vi är olydiga. Men 
det är när vi väljer att ta tid att lyssna in Gud och hans 
instruktioner, för att sen handla därefter, som vi får se 
de verkliga miraklerna ske i och genom våra liv. Det är 
mycket positivt och underbart som följer när vi väljer att 

lyda Gud. Det är genom lydnaden till honom som vi kan 
bära frukt. Guds välsignelse och försörjning följer vår 
lydnad. Öppna dörrar följer vår lydnad. Smörjelse och 
Guds kraft kommer med lydnaden. Rätt kontakter och 
öppna dörrar blir resultatet av lydnad. Glädje och inre 
tillfredställelse följer lydnad. 

Abraham, som tidigare hette Abram, längtade efter en 
son och tog upp det med Herren: ”Abram sade vidare: ”Se, 
mig har du inte givit någon avkomma. En av mitt husfolk 
kommer att ärva mig.” Men HERRENS ord kom till honom: 
”Denne skall inte ärva dig, utan en som kommer från din 
egen kropp skall bli din arvinge.” Sedan förde han honom 
ut och sade: ”Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om 
du kan räkna dem”, och han sade till honom: ”Så skall din 
avkomma bli.” Och Abram trodde på HERREN, och han 
räknade honom det till rättfärdighet” (1 Mos 15:3-6). 

Vilket underbart och tydligt tilltal från Gud. Ibland när 
Gud talar kan vi få en tanke eller en aning om vad han 
vill säga oss men Abraham kunde återge vad Gud sa 
ordagrant. Gud förstärker dessutom tilltalet med en bild. 
Abraham kände igen Guds röst och var fylld av tro och 
övertygelse att det Gud hade sagt skulle ske. Det står 
om Abraham i Romarbrevet 4:20-21: ”Han tvivlade inte i 
otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav 
Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, 
det var han också mäktig att hålla”. 

Jag tror vi alla kan känna igen oss i Abraham. När 
Gud talar till oss känns allt underbart. Guds påtagliga 

Allt vi gör kommer 
antingen vara fött 
av mänsklig vilja 
eller i kraft av ett 

löfte från Gud
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närvaro är ofta kännbar, våra hjärtan fylls med tro och 
omständigheter känns långt borta. Men snart kommer 
vardagen ifatt oss och omständigheterna likaså. Gud 
och hans löften känns långt borta och vi undrar hur 
det ska gå till. Dessutom kanske vi är omringade med 
människor som inte alls tror på det vi tror på. Att hålla 
fast vid Gud och det han har talat till oss är inte alltid 
enkelt, men det går. Om vi bara är medvetna om vad 
det är som kan få oss att överge Guds löften och välja 
att göra saker i egen kraft, så kan vi undvika de fällorna. 

Vad är det då som gör att vi ändå rusar på i egen kraft 
eller som kan få oss att ge upp längs med vägen? Låt oss 
titta på, och lära oss av, några saker utifrån Abrahams liv. 

Det verkar omöjligt
Det första som kan få oss att tvivla och ge upp redan 
från början är för att det Gud talar till oss verkar 
omöjligt. Och många gånger är det omöjligt, i egen 
kraft. Det Gud vill göra både i oss och genom oss, vill 
han ska ske tillsammans med Honom. Gud älskar när vi 
är beroende av Honom. Jag skulle frimodigt vilja påstå 

att ett kriterium som 
talar för att det du hört 
är från Gud är att det 
verkar omöjligt. 

Guds tilltal till Abraham var också omöjligt. ”Men Abraham 
och Sara var gamla och hade nått hög ålder, och Sara 
hade det inte längre på kvinnors vis” (1 Mos 18:11). Rent 
biologiskt sett var det omöjligt för Abraham och Sara att 
få barn. Men inte tillsammans med Gud! När Gud kallar 
oss till det ”omöjliga” och det omöjliga sedan sker är det 
han och endast han som får äran. Människor runt omkring 
Abraham och Sara förstod att det var ett verk av Gud när 
Sara väl blev gravid. När mirakler sker i och genom våra 
liv, är det inte bara ett bönesvar för oss, utan också för 
människor som ser vad som skett och det Gud ära. 

När det verkar omöjligt behöver vi påminna oss om 
att vi vandrar i tro: ”Ty vi lever här i tro, utan att se” (2 
Kor 5:7). Den engelska översättningen Amplified Bible 
vidareutvecklar versen med att säga att: ”...vi vandrar i 
tro och reglerar därmed våra liv och framförande i enlighet 
med vår övertygelse och tro...”. När det verkar omöjligt 
behöver vi reglera våra tankar, inställning och känslor i 
enlighet med vad Gud redan har talat och hålla fast vid 
det oavsett vad vi möter. Du och jag vet och behöver 
påminna oss om och om igen att: ”Tillsammans med Gud 
är INGENTING omöjligt!” (Luk 1:37). 

Löftet tar tid
Något annat som ofta får oss att tvivla på Guds löften 
och att börja verka i egen kraft, är om löftet tar tid. Bara 
för att Gud har talat något till oss betyder det inte att det 

Gud älskar när vi är 
beroende av Honom.
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kommer ske precis nu eller i vår egen timing. Tvärtom har 
jag ofta märkt att det Gud har lovat tar tid. Om det var 
något Abraham och Sara inte tyckte de hade så var det 
tid. De var redan gamla och år efter år tickade förbi utan 
att de såg Guds löfte uppfyllt. Vid flera tillfällen påminde 
Gud dem om att det han lovat skulle han uppfylla. 
Men tiden fick Abraham och Sara att tvivla. Tid får ofta 
också dig och mig att tvivla på Guds löften. Ibland får vi 
påminnelser genom ett profetiskt uppmuntrade ord att 
Guds löfte fortfarande gäller, men om vi inte får det får 
vi påminna oss själva. 

När Marcus och jag gifte oss 2002 hade Gud redan talat 
till oss att vi var kallade till mission och att predika. 
Unga och naiva trodde vi att hela Sverige skulle se 
kallelsen över våra liv och både uppmuntra och öppna 
upp dörrarna för oss. Men vi kunde inte ha mer fel. 
Utan någon uppmuntran och med endast ett fåtal 
dörrar öppna, började vår vandring mot uppfyllandet 
av tilltalet om att predika, vinna onådda människor 
och visionen om att göra evangelisationskampanjer. 
År efter år gick och vi såg inte det vi sett i våra hjärtan 
och det Gud talat till oss om. Många gånger undrade 
vi om vi hade hört rätt eller om det bara var vår egen 
dröm. Fler gånger än jag kan räkna frestades vi att ge 
upp och istället fortsätta att utbilda oss och leva det liv 
vi hade innan Gud kallat oss. Men det gick inte. Det Gud 
kallat oss till hade brännmärkt våra hjärtan och gick inte 
att bli av med. Man kan tro att drömmen och tilltalet 
bleknade med åren när vi inte såg det uppfyllt, men 

istället växte det sig ändå starkare och vi visste att det 
fanns ingenting annat vi kan göra med våra liv. Sakta 
men säkert började vi se det Gud talat till oss börja ske. 
Fortfarande gick det alldeles för sakta enligt oss men 
Gud visste vad han gjorde. När vi nu sedan flera år bakåt 
lever vår dröm på heltid kan vi förstå vad Gud gjorde när 
han lät det ta tid. Att ha ett tilltal, en dröm och kallelse 
från Gud är bara början. Gud är intresserad av mer än 
bara det han vill göra genom oss. Han jobbar minst lika 
mycket i oss för att forma fram en Kristuslikhet och det 
tar tid. Vi ser givetvis fortfarande inte fullheten av allt 
Gud talat till oss men vi är på väg och vi har lärt oss att 
uppskatta allt det Gud gör på insidan. 

Vad än Gud har talat till dig låt inte tid få dig att tvivla 
om det är från Gud. Låt oss uppmuntra varandra att 
fortsätta framåt och inte kasta in handduken oavsett hur 
omöjligt det verkar och hur mycket tid som än passerat 
sedan du fick tilltalet. Galaterbrevet 6:9 uppmanar oss: 
”Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne 
får vi skörda, om vi inte ger upp”. Om Gud uppfyllde sitt 
löfte till Abraham och Sara kommer han att göra samma 
sak för dig. Använd tiden till att göra gott, betjäna och 
välsigna andra där vi är och med det vi har. När vi är 
trogna i det lilla kommer Gud att sätta oss över mer. 



138 139

Fullborda ditt gudagivna syfte

Vad andra säger
Det tredje jag vill nämna som kan få oss att tvivla på 
Guds löften är vad andra människor säger. Allt eftersom 
tiden gick började Sara att tvivla på Guds löfte om att få 
en son. Att hon själv inte hört Gud tala påverkade säkert 
det hela. Hennes kropp gjorde sig allt mer påmind om 
att den blev äldre och tanken på att kunna bära ett barn 
kändes allt mer främmande. Hon funderade säkerligen 
mycket på hur det skulle gå till, då hon också förstod 
hur omöjligt det var. Smärtan att se sin mans längtan 
efter en son och skulden att hon inte kunde ge honom 
det, gjorde inte saken bättre. Tanken att hjälpa Gud 
lite var därför inte långt borta, vilket hon också en dag 
föreslog. ”Abrams hustru Saraj hade inte fött några barn 
åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette 
Hagar. Och Saraj sade till Abram: ”Se, HERREN har gjort 
mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Jag kanske kan få 
barn genom henne.” Och Abram lyssnade till Sarajs ord” 
(1 Mos 16:1-3). 

Problemet låg inte i Saras förslag. Det som skapade 
Ismael är att Abraham valde att lyssna till Saras ord. 

En hustrus, väns eller 
ledares ord kan många 
gånger vara fyllda med 
vägledning och vishet, 
men inte när de talar mot 
det Gud redan har talat 

till dig. Det kommer alltid att finnas flera röster runt 
omkring oss som vill tala in i våra liv. Frågan är vems 
röst vi väljer att lyssna till? Det är en svår balans många 
gånger. Vi behöver varandra och Gud talar givetvis 
många gånger genom 
andra människor. Vi 
behöver lyssna på andra 
människors råd och 
vishet för ”där samråd 
saknas går planerna om intet, med många rådgivare 
lyckas de” (Ord 15:22). Men vi behöver också ”pröva allt, 
behåll det goda...” (1 Tess 5:21). Vi behöver pröva allt vi 
hör genom att väga det mot Guds allmänna ord, Herrens 
tilltal och den helige Andes maningar eller varningar. 
Låt inte det andra människor säger hindra dig från att 
fullborda det Gud redan talat. 

Gud är trofast
De goda nyheterna är dock att Gud alltid är trofast. ”Är 
vi trolösa - han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig 
själv” (2 Tim 2:13). Trots att Abraham valde att lyssna till 
Sara och handla i egen kraft stod Guds löften ändå kvar. 
”HERREN såg till Sara så som han hade lovat, och HERREN 
gjorde med Sara som han hade sagt. Sara blev havande 
och födde en son åt Abraham på hans ålderdom, just vid 
den tid som Gud hade sagt honom” (1 Mos 21:1-2). Guds 
kärlek och trofasthet mot oss stäcker sig mycket högre 
och längre än våra snedsteg. 

När vi är trogna i 
det lilla kommer 
Gud att sätta oss 

över mer.

Vems röst väljer vi 
att lyssna till?
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Syftet med det här 
kapitlet är att få oss att 
tänka till och plocka fram 
vad det är Gud har talat 
till oss och låta det vara 
ledstjärnan i vårt nästa 
steg. För att gå vidare 
behöver du gå tillbaka 
till det ursprungliga 

Gud talat till dig. Det finns inga sju steg till framgång. 
Inga nya metoder du behöver lära dig. Det finns heller 
inga genvägar utan fortsätt bygga på det Gud har visat 
och talat till dig. Vad än Gud har sagt återvänder inte 
fåfängt: ”Liksom regnet och snön faller från himlen och 
inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och 
gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att 
äta, så skall det vara med ordet som går ut från min mun. 
Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha 
verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det” 
(Jes 55:10-11). Ta några minuter just nu och stanna upp 
och fundera och be över: Vad har Gud talat till dig?

Låt oss be denna
bön tillsammans: 

”Herre, påminn mig om allt det underbara du redan har 
talat till mig. Helige Ande, du har kommit för att påminna 
mig om allt vad Jesus redan sagt och lärt. Låt mig inte 
tappa fokus på dina gudomliga löften. Hjälp mig att tro 
på dig och gå framåt även om det verkar omöjligt. Hjälp 
mig att hålla fast vid dina tilltal och hålla ut oavsett hur 
lång tid det tar. Och hjälp mig att aldrig sätta andra 
människors röster över din egen röst. Herre, tack att du är 
trofast i allt det du har talat och lovat. Amen.”

Guds kärlek och 
trofasthet mot oss 
stäcker sig mycket 
högre och längre än 

våra snedsteg.



Hur 
mycket kan 
jag göra? 

Del 5 
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Kapitel 13 

Vattna dina 
gudagivna frön

Vi har alla fått gudagivna frön, potential, på insidan. 
Potential är en inneboende förmåga som utvecklas 
eller inte utvecklas. För att potentialen ska utvecklas 
och de gudagivna fröna växa till, behöver vi vattna 
dem genom att samarbeta med Gud. För att ett frö ska 
växa till behöver det både syre, ljus och vatten. När 
man vårdar ett frö och ger det vad det behöver växer 
det till och bär så småningom frukt. Två frön av samma 
sort och med samma potential kan se helt olika ut efter 
ett tag beroende på hur det har vårdats. Samma sak 
gäller de frön Gud har planterat på vår insida. Det är 
inte fröna på insidan som avgör hur mycket vi kan göra 
utan vad vi väljer att göra med dem. ”Hur mycket kan 
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jag göra?” bestäms till stor del hur väl jag vårdar dessa 
frön på insidan. 

Gud har alltid högre tankar för oss och vill att vi ska bära 
frukt. Han har lagt ner en bit av sig själv på vår insida, 
vilket innebär att vi inte har några begränsningar för hur 
mycket vi kan göra och vad vi kan åstadkomma med 
våra liv. Du och jag är viktiga och våra liv är värdefulla 
både för Gud och andra människor. Gud har skapat oss 
alla med ett gudagivet syfte och för att få vara till stor 
välsignelse här på jorden. Det finns många sätt att ge 
näring och vattna dessa frön men jag vill ta upp det som 
vattnar dina frön bäst av allt, nämligen Guds ord. Guds 
ord är kraftfullt! Det skapar, förvandlar, bygger upp tro, 
bryter ner felaktiga tankebyggnader och gör oss fria att 
vara dem vi ska vara och det vi ska göra. Oavsett var vi 
är i vår vandring med Herren och hur långt vi kommit 
med vår kallelse och uppdrag, behöver vi ständigt fylla 
oss med och leva av Guds ord. Fiendens främsta strategi 
för att stoppa dig och mig är genom att så in sina lögner 
och få oss att tro på dem som sanningen. Därför är det 

så viktigt att ständigt 
vattna de gudagivna 
fröna på insidan, även när 
de börjat växa och bära 
frukt, med Guds ord. 

Fyll dig med Guds tankar
Du och jag behöver fylla oss med vad Guds ord säger. Om du 
har miljoner på banken, men inte vet om det, har du ingen 
nytta av pengarna. Samma sak är det med det som tillhör 
oss genom Kristus och det är bra mycket mer och betydligt 
bättre än miljoner på banken. Vi behöver veta vem Bibeln 
säger att vi är, vilken position vi har och vad som tillhör 
oss. Hosea 4:6 säger de viktiga orden som är lika aktuella 
idag: ”Mitt folk går under i brist på kunskap...”. Vi behöver ha 
kunskap om vad Gud säger om oss. Om vi inte vet vad Gud 
säger är det högst troligt 
att vi köper fiendens 
lögner som sanningen. 
Han kan använda sig av 
andra människors ord, 
omständigheter, känslor 
och negativa tankar, men 
inget av allt detta är hela 
sanningen. Sanningen om 
hur mycket vi kan göra 
finner vi endast hos Gud. 

Allt vi gör, och kommer att göra, börjar alltid i våra 
tankar. Våra tankar styr därmed mer eller mindre hela 
våra liv. Därför är det så viktigt att få våra tankar i linje 
med Guds tankar som är så mycket högre än våra egna. 
”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina 
vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre 

Gud har lagt ner en 
bit av sig själv på 

vår insida

Om vi inte vet vad 
Gud säger är det 
högst troligt att 
vi köper fiendens 

lögner som 
sanningen.
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än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar 
och mina tankar högre än era tankar” (Jes 55:8-9). När vi 
kontinuerligt fyller oss med Guds ord får vi tag i dessa 
högre tankar vilket gör att våra mänskliga begränsningar 
suddas ut allt mer. När vi får kunskap om vad Guds ord 
säger om oss och om hur mycket som faktiskt är möjligt 
med Gud nöjer vi oss inte utan strävar efter mer. 

Guds ord är fantastiskt och kan visa oss nya ting hela 
tiden. Kunskap i Guds ord är inte vanlig huvudkunskap 
utan uppenbarad kunskap som bara Guds Ande kan 
ge. Jag älskar bönen Paulus ber i Ef 1:17-19: ”Jag ber 
att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge 
er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt 
kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, 
så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt 
på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört 
stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga 
kraft är verksam”. Vi kan be samma bön och fylla oss med 
Guds ord så vi kan få uppenbarad kunskap om det Gud 
redan satt in på ”vår bank”. Låt oss sedan plocka ut det 
vi har på banken och använda det för att bära rik frukt 
för Guds rike. 

Tänk på Guds ord
Det andra jag vill säga om hur vi får tag på Guds 
sanningar om hur mycket vi kan göra är att tänka på 
Guds ord. Inte bara ge det en tanke då och då när vi 

känner för det utan att medvetet gå runt och tänka på 
Guds ord. Jag gillar att använda uttrycket att idissla Guds 
ord. Vi behöver ”tugga” 
Ordet i våra tankar om 
och om igen. Vi behöver 
förnya våra mänskliga 
tankar, och förändra våra 
invanda tankemönster 
som ofta begränsar det Gud vill göra i och genom våra 
liv. Romarbrevet 12:2 säger: ”anpassa er inte efter den här 
världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så 
att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och 
fullkomligt och som behagar honom”. När vi bestämmer 
oss för att tänka Guds ord förnyar det vårt sinne och våra 
lägre tankar byts ut mot Guds högre tankar. Reinhard 
Bonnke, den kände tyske evangelisten, berättade 
att när han flyttade till Afrika som missionär var Gud 
tvungen att omprogrammera hans tyska sinne till en 
gudsrikesmentalitet. Hans uppväxt, kultur och familj 
hade format hans sinne hur mycket man kan göra enligt 
en mänsklig standard, men Gud ville så mycket mer. 
Samma sak gäller oss alla. Många gånger är vårt sinne 
så programmerat av vår kultur, uppväxt, omgivning 
och våra erfarenheter att vi inte ens kan ta in vad Guds 
ord säger och acceptera det som sanning. Vår ande blir 
pånyttfödd i samma ögonblick vi åkallar Jesu namn men 
vårt sinne behöver ständigt förnyas. Våra handlingar 
följer alltid våra tankar och därför är det vi går runt och 
tänker på, helt avgörande för inriktningen för våra liv. 
Ord 23:7 (NKJV fritt översatt) säger: ”Som han/hon tänker 
i sitt hjärta, sån är han/hon”. 

Vi behöver ”tugga” 
Ordet i våra tankar 

om och om igen
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Tala ut Guds ord
Guds ord är fullt av löften om hur mycket vi förmår göra 
genom Jesus: ”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft” 
(Fil 4:13). ”Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn 
skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De 
skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift 
skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, 
och de skall bli friska” (Mark 16:17-18). ”Den som tror på mig 
skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa 
skall han göra…” (Joh 14:12). Jag skulle kunna fortsätta 
med vers efter vers, för Bibeln är överfull med dem. Vi kan 
fylla oss med dessa underbara löften och idissla dem om 
och om igen, men låt oss inte stanna där. Låt oss också tala 
ut löftena över våra liv. 

Att tala ut Guds ord är bland det största och mest 
revolutionerande upptäckter jag har gjort och den har 
förändrat hela mitt liv. Det var genom att tro i våra hjärtan 
och bekänna, tala ut, att Jesus är Herre som vi blev frälsta. 
Det är kraft i det talade Ordet! Redan från början av 
skapelsen kan vi se denna skapande kraft som kom att 
förändra vår jord för alltid: ”Jorden var öde och tom, och 
mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 
Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus” (1 Mos 1:2-3). Jorden 
var öde och tom. Allt var bara ett enda stort mörker och 
trots att Guds Ande var närvarande hände ingenting under 
mycket lång tid. När förändrades allt? När Gud sade: Varde 
ljus! Så fort Gud talade tog Guds Ande ordet och skapade 

ljus. Samma sak gäller för 
dig och mig idag. Anden 
och Ordet arbetar alltid 
tillsammans. Den helige 
Ande är närvarande och 
väntar på det talade 
Gudsordet. Därför, när vi 
vill ha en förändring i våra 
liv, behöver vi tala ut Guds 
ord. Du och jag kan ta varje 
löfte från Guds ord som 
talar om hur mycket vi kan 
göra tillsammans med Gud 
och tala ut dem över våra 
liv och vår framtid. Guds ord är fortfarande skapande och 
när vi talar ut det över våra liv skapar det tro. Romarbrevet 
10:17 säger: ”Alltså kommer tron av predikan och predikan 
i kraft av Kristi ord”. Tro i sin tur förlöser Guds löften och 
välsignelser över våra liv. ”Utan tro är det omöjligt att behaga 
Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och 
belönar dem som söker honom” (Hebr 11:6).  

Ordspråksboken 18:21 säger: ”Tungan har makt över 
död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt”. 
Du och jag har ett val att tala död eller tala liv. När du 
och jag väljer att tala liv, det vill säga tala ut Guds löften 
om det vi möter just nu och i vår framtid, kommer vi 
få äta den frukten vår mun har talat. Jag är övertygad 
om, och har själv fått erfara, hur kraften i det talade 
Gudsordet har förändrat alltifrån tankar och attityder till 

Du och jag kan 
ta varje löfte från 

Guds ord som 
talar om hur 

mycket vi kan göra 
tillsammans med 
Gud och tala ut 

dem över våra liv 
och vår framtid.
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omständigheter och framtiden. Låt oss, oavsett vad vi 
möter och hur det än känns, tala ut Guds högre tankar 
för våra liv så vi också kan vandra på hans högre vägar. 

Gör anspråk på Guds ord
I Lukas 18 berättar Jesus en liknelse om en änka som 
kom inför en orättvis domare.  I vers 3 står det: ”I samma 
stad fanns en änka, som gång på gång kom till honom och 
sade: Ge mig rätt inför min motpart”. På grund av änkans 
envishet gav domarn till slut med sig och gav henne vad 
hon begärde. När du och jag har fått kunskap om vad 
som tillhör oss genom Kristus och hur mycket vi kan göra 
genom honom kommer det inte ske automatiskt. 

Vi behöver, precis som änkan, göra anspråk på det och 
kräva vår rätt. När vi vet vad som är vår rätt, det vill säga 
varje löfte i Bibeln, ska vi inte ge upp förrän vi ser varje 
löfte bli en verklighet i och genom våra liv. Gal 4:4-5 
säger: ”Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, 
född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle 
friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få 

söners (och döttrars) rätt”. 
När vi väljer att tro att 
Jesus dog för oss och 
ta emot honom ingår vi 
ett blodsförbund med 
honom. Ett blodsförbund 
innebär att allt det Jesus 

är och har, nu är vårt och tvärtom. Vilket uppbyte för oss. 
Vi byter bort vår syndiga natur mot Kristi syndfria natur, 
bundenhet mot frihet, sjukdom mot läkedom, förvirring 
mot vägledning och vi byter ut vår svaghet och förmåga 
mot Hans styrka och övernaturliga potential. Låt oss inte 
nöja oss förrän vi fullt ur har fått vår rätt och fullbordar 
allt det Gud har tänkt för våra liv. 

Du och jag har alla fått gudagivna frön, potential, på 
insidan. Trots att vi är så olika med olika gåvor, kallelser 
och uppdrag har vi ändå samma möjlighet att förlösa, 
utveckla och maximera denna potential. Låt oss ge dessa 
frön vår fulla uppmärksamhet och vattna dem dagligen 
genom att fylla oss med Guds ord, förnya våra sinnen 
genom att tänka på Ordet, tala ut Guds löften samt inte 
ge upp tills vi fått vår rätt och vi ser fröna maximeras och 
bära hundrafaldig frukt för Guds rike. Allt handlar om: 
”Hur mycket vill vi göra?”

Vi behöver göra 
anspråk på vår rätt, 
det vill säga varje 

löfte i Bibeln
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Låt oss be denna
bön tillsammans: 

”Herre, tack för dina gudagivna frön som du har planterat 
på min insida. Jag vill vårda och vattna dessa frön. Jag 
vill fylla mig med dina sanningar om vem jag är och vad 
jag kan göra. Jag vill meditera på ditt ord och inte tillåta 
negativa och felaktiga tankar få styra mitt liv. Jag väljer 
att profetera liv över mig själv genom att tala ut ditt ord 
och dina löften över mitt liv. Jag gör nu, och framöver, 
anspråk på allt det som tillhör mig, i och genom Jesus. 
Amen.” 

Kapitel 14 

Inte genom någon 
människas styrka

I Johannes 14:12 säger Jesus: ”den som tror på mig skall 
utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall 
han göra, ty jag går till Fadern”. Vilka ord! Vilket löfte! 
Men hur ska detta gå till? Bara några versar senare ger 
han oss svaret. Anledningen till att vi kan göra samma 
gärningar och ännu större än honom själv var för att 
han skulle gå till Fadern och be honom sända Hjälparen 
- den helige Ande. 

Ta emot den helige Ande
Hur mycket vi kan och kommer göra, är helt beroende 
av att vi tar emot den utlovade Hjälparen. Å ena sidan 



156 157

Fullborda ditt gudagivna syfte

har Gud bestämt att 
ingenting kan ske utan 
din och min hjälp och 
genom vårt samarbete, 
men å andra sidan 
kan Guds rike inte 
enbart byggas genom 
människohänder och 

på mänskligt vis. Sakarja 4:6 säger de kända orden: 
”Inte genom (människors) styrka, inte genom kraft, 
utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot”. David 
går så långt i Psaltaren att han säger att om det endast 
byggs på mänskligt vis är allt vårt arbete och slit helt i 
onödan: ”Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas 
möda förgäves…” (Ps 127:1). Innan Jesus började sitt 
hjältedåd här på jorden var även han beroende av 
att först få bli fylld av den helige Ande. Innan han 
frimodigt proklamerar inför alla i synagogan att han 
skulle ge frihet för de fångna och syn till de blinda 
börjar han med att säga: ”Herrens Ande är över mig, ty 
han har smort mig…” (Luk 4:18).

Innan Jesus skickade ut lärjungarna på det största 
uppdraget som någonsin givits, att predika evangelium 
för allt skapat, uppmanade han dem att vänta på att 
bli fyllda av Guds Ande. ”Vid en måltid tillsammans med 
apostlarna befallde han dem: ”Lämna inte Jerusalem 
utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har 
hört av mig… Men när den helige Ande kommer över 
er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i 

hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta 
gräns” (Apg 1:4,8). Sedan ser vi uppfyllelsen av detta 
löfte i Apostlagärningarna 2:1-4: ”När pingstdagen 
hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från 
himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, 
och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld 
visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var 
och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande 
och började tala främmande språk, allteftersom Anden 
ingav dem att tala”. Om Jesus och lärjungarna behövde 
den helige Ande, hur mycket mer behöver inte då 
du och jag denna underbare Hjälpare genom vilkens 
kraft allt kan ske. När vi blir döpta i den helige Ande 
får vi dessutom det ljuvliga himmelska bönespråket, 
tungotalet, där vi kan tala hemligheter med Gud och 
bygga upp vår heliga tro. 

Samarbeta med 
den helige Ande

Jag blev andedöpt som artonåring. När det väl skett 
kommer jag ihåg att jag tänkte att nu är jag frälst, döpt 
och andedöpt och har därmed upplevt allt från Gud. 
Ingen hade berättat för mig vad andedopet egentligen 
betydde. Andedopet skulle jag vilja beskriva som 
början till det spännande liv Gud har förberett. 
Andedopet är dörröppnaren in i den andliga världen. 
Andedopet är uniformen för tjänsten Gud kallat oss 

Hur mycket vi kan 
och kommer göra, 
är helt beroende av 
att vi tar emot den 
utlovade Hjälparen.
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till. Men andedopet är bara början. Precis som vi läste 
ovan skedde det första andedopet redan i kapitel två 
och sedan började lärjungarnas liv och tjänst ta fart 
på riktigt. Samma sak gäller dig och mig idag. När vi 
blivit döpta i helig Ande och eld börjar ett spännande 
samarbete med Hjälparen. Han är en gentleman och 
behöver känna sig välkomnad att få verka i och genom 
våra liv. Det är lätt att våra liv rusar på i väldig fart att så 
vi glömmer att bjuda in honom. 

Jag minns en gång när jag skulle förbereda mig inför 
en möteshelg jag skulle ha själv. Som alltid inför möten 
bad jag och var fullt upptagen med att försöka tänka 
ut vad jag skulle predika. Plötsligt får jag en bild av mig 
själv gående på en gångbana. Jag går fram och tillbaka 
och ber i tungor och funderar på vilka budskap jag ska 
välja. Jag är fullt upptagen med förberedelserna när jag 
i periferin ser en bänk bredvid gångbanan. På bänken 
sitter någon och dinglar med benen, sysslolös. Efter ett 
tag stannar jag upp och tittar på bänken och inser att 
det är den helige Ande som sitter på bänken. När han 
får min uppmärksamhet säger han lugnt och stilla: ”Säg 
bara till om du behöver mig”. Så var bilden borta. Det är 
så lätt att vi gör ”vår egen grej” och blir så professionella 
att vi glömmer av att bjuda in den helige Ande. Direkt 
omvände jag mig inför Herren och bad den helige Ande 
om förlåtelse och bjöd in honom i mina förberedelser, 
vilka självklart gick betydligt bättre med honom vid min 
sida. Du och jag har världens bästa Hjälpare, men han 
är en gentleman och kommer inte om han inte känner 

sig välkommen. Oavsett 
vad dina gåvor och din 
kallelse är, vill den helige 
Ande vara en del av ditt 
liv. Låt oss dagligen 
välkomna och bjuda in 
honom att få vara en del 
i våra liv. 

Den helige Ande
och vi har beslutat

Vid ett flertal ställen i Apostlagärningarna ser vi uttryck 
som: ”Den helige Ande och vi har nämligen beslutat...” 
(Apg 15:28), ”När de tjänade Herren och fastade, sade 
den helige Ande...” (Apg 13:2), ”Sedan tog de vägen 
genom Frygien och Galatien, eftersom de av den helige 
Ande hindrades från att predika ordet i Asien” (Apg 16:6). 
Vi kan se hur den helige Ande talade och ledde dem på 
olika sätt. En, av otroligt många saker, som skiljer Jesus 
från alla andra religioner är att du och jag, som hans 
efterföljare, kan lära känna honom och vi kan höra 
honom tala till oss. Jesus är vår sanna herde som vi kan 
följa på grund av att vi känner igen hans röst. ”När han 
har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer 
honom, därför att de känner igen hans röst” (Joh 10:4). 

Vår Hjälpare är 
en gentleman och 
kommer bara om 
han känner sig 

välkommen
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Det är så viktigt att vi och alla Jesu lärjungar lär känna 
Herdens röst. Då vår ”kropp är ett tempel åt den helige 
Ande” (1 Kor 6:19) hjälper han oss att känna igen och 
tolka Herdens röst så vi förstår vad Gud vill säga till oss. 
När du och jag lär oss känna igen vad den helige Ande 
vill säga, mana oss till eller när han ibland vill stoppa 
oss, finns det inga begränsningar för hur mycket vi kan 
göra. Reinhard Bonnke, den kände tyske evangelisten 
som vunnit tiotals miljoner människor för himmelriket 
har alltid sagt: ”Jag har gjort vad jag har gjort på grund 
av att jag lärt mig att värdesätta och lyda den helige 
Andes röst över alla andra röster”. När vi hör vad den 
helige Ande säger låt oss därefter också vara snabba 
med att lyda. 

Andens frukt
När vi väljer att vandra i Anden och inte gör vad köttet 
begär, mognar Andens frukt fram i våra liv: ”Andens 
frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, 
godhet, trohet, mildhet och självbehärskning” (Gal 5:22-
23). Många gånger tror vi att den helige Ande bara ger 
oss kraft till tjänst och till att bära frukt genom våra 
gåvor, men han vill och förmår så mycket mer. Han vill 
också vara vår Hjälpare när det gäller att bli formade till 
Kristuslikhet. Gud är lika intresserad av vad som sker i 
våra liv som genom våra liv. Ett av allas våra syften är 
att ständigt formas och bli lika vårt huvudexempel och 
föredöme Jesus. 

Precis som vanliga frukter så behöver de mogna fram. 
Gud har tid, ofta är vi dock otåliga och undrar varför saker 
och ting inte händer snabbare. Gud vill alltid att karaktär 
och karisma (våra gåvor) ska få växa hand i hand. Många 
gånger (om inte alla) har Guds verk förstörts genom att 
Andens frukt inte matchat gåvan. Jag tror att Gud ger 
oss situationer och omständigheter och till och med 
människor i vår närhet, som inte alltid är enkla, men 
där vi får träna oss i att oavsett vad, vandra i Anden. 
När vi gör det och övervinner dessa situationer mognar 
Andens frukt fram vi i våra liv. Jag tror också frukterna 
mognar fram när vi är i Herrens närvaro. ”Och vi alla som 
med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en 
spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet 
till härlighet. Det sker genom Herren, Anden” ( 2 Kor 3:18). 
Kanske har vi försökt att i egen kraft bli förvandlade, men 
det sker, precis som det står här, genom Anden. Sedan 
mognar Andens frukter fram när vi låter honom verka 
tillsammans med Ordet i våra liv. Paulus uppmuntrar 
församlingen i Tessalonike att leva värdigt och heligt. 
Sen säger han: ”Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog 
emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte 
som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något 
som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror” 
(1Tess 2:13). När vi tar emot Guds ord som Guds ord, får 
det utrymme att verka i våra liv och forma fram Andens 
frukt och därmed Kristuslikhet i våra liv.
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Andens nådegåvor 
När jag var liten var det vanligt att se och höra Andens 
gåvor i funktion i vår församling. Idag är det inte lika 
vanligt. Varför är det så? Kanske har vi helt enkelt slutat 
att söka efter dem. Bibeln uppmanar oss att: ”...sök också 
vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva” 
(1 Kor 14:1). Jag tror att det är tid att återupptäcka de 
andliga gåvorna och ta tillbaka dess funktion i våra 
personliga liv, bönegrupper och församlingar. Om vi ska 
kunna maximera våra liv för Gud och bära frukt behöver 
det övernaturliga bli naturligt i varje lärjunges liv. 

Så vilka är gåvorna den helige Ande vill fungera med i 
och genom våra liv? ”Det finns olika slags nådegåvor, men 
Anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men 
Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, 
men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men 
hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till 
nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord 
av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme 
Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en 
annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, 
en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika 
slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt 
detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar 
sina gåvor åt var och en” (1 Kor 12:4-11). Det finns nio olika 
gåvor, men Anden, det vill säga källan till varje gåva, är 
densamme. När vi bjuder in den helige Ande i våra liv och 

börja söka att fungera i gåvorna kommer vi att vara till 
ännu större välsignelse. Nådegåvorna är, precis som vi 
hör på namnet, givna av nåd. De är inget vi kan förtjäna 
utan Anden fördelar efter sin vilja. Däremot är jag, utifrån 
detta bibelställe, övertygad om att vi alla kan fungera i 
minst en. Paulus skriver dessutom i 1 Petrus brev 4:10: 
”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har 
fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd”. ”Var 
och en”, det inkluderar dig och mig, ska tjäna med den 
nådegåva vi fått. 

Jag skulle kunna skriva en hel bok om bara nådegåvorna 
(vilket många före mig har gjort) men det viktigaste 
är inte att ha all kunskap och förstå allt, utan snarare 
att bjuda in honom som är givaren av dem och söka 
det han har att ge. För mig personligen är tungotalet 
avgörande för att ha nådegåvorna i funktion i mitt liv. 
När jag ber i andra tungor är det som om jag kliver rakt 
ut i den helige Andes ström och nådegåvorna flödar 
genom mig. Därför uppmuntrar jag dig att be både ofta 
och mycket i andra tungor och därmed låta Andens liv 
och gåvor få verka genom dig. 

Om du, som jag, längtar efter att Gud ska få använda 
dig i ett ännu rikare mått, längtar efter att få bära frukt 
och är hungrig efter mer av det övernaturliga så bjud 
in den helige Ande. Öppna ditt hjärta och ta emot den 
underbara gåva Jesus lovat till alla sina efterföljare. 
Bjud in honom att vara en del av din vardag. Låt honom 
verka med sin kraft till frälsning för andra men också 
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till förändring i ditt eget liv, så Andens frukt får mogna 
fram. Och sök även vinna de andliga gåvorna så du kan 
tjäna andra genom dem, och det övernaturliga får bli ett 
tecken till de människor du har runt dig. 

Låt oss be denna
bön tillsammans: 

”Jesus, döp mig nu i den helige Ande och ge mig det 
himmelska bönespråket. Helige Ande fyll mig! Jag 
behöver dig. Det Gud kallat mig till kan inte ske genom 
min egen kraft eller styrka utan bara genom dig. Lär mig 
att ännu mer samarbeta med dig varje dag. Jag vill inte 
bedröva dig genom genom att ignorera och inte bjuda 
in dig i mitt liv och min vardag. Hjälp mig känna igen din 
röst och låt mig vara snabb att lyda. Låt mig få vandra 
i Anden och låt dina frukter mogna fram i mitt liv. Jag 
söker också att finna och få fungera i dina nådegåvor. 
Helige Ande kom! Amen.” 

Kapitel 15 

Välj att betala 
priset

Alla atleter vet vad det innebär att betala priset för att 
vara bäst. De vet att segern inte vinns i själva tävlingen 
utan på gymmet, i löparspåret och i disciplinen 
resterande delen av året. En ensamstående förälder vet 
att många timmar behövs på jobbet för att kunna förse 
sina barn med det de behöver. De betalar mer än gärna 
priset i tid och engagemang för att få se sina barn växa 
upp till trygga och hela individer. Medicinforskaren 
vet tiden som krävs för att få fram en ny medicin, men 
anser att det värt det, då belöningen blir att kunna 
hjälpa åtskilliga sjuka människor. Resande reportrar 
eller andra resande arbetare betalar ett högt pris 
genom att vara ifrån sin familj. Men alla dessa gör det 
för att uppnå ett högre mål och syfte. 
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Ta upp sitt kors
Samma sak gäller när vi vill fullborda vår kallelse och 
uppnå Guds mål och syfte med våra liv. Det går inte att 
tala om hundrafaldig frukt eller att fullborda våra lopp 
för Herren utan att också tala om att det finns ett pris 
att betala. 

Många gånger saknar vi undervisning idag om vad 
Jesus säger till dem som verkligen vill följa honom till 
hundra procent. Frälsningen är gratis och endast genom 
nåd, men om vi sedan vill följa Jesus och bli använda 
av honom finns det ett pris att betala. Jesus talar skarpt 
till de stora skarorna som följde honom på grund av 
miraklerna, det vill säga vad de fick ut av honom, om att 
ta upp sitt kors: ”Sedan sade han till alla: ”Om någon vill 
följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt 
kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv skall mista 
det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna 
det” (Luk 9:23-24). Vad menar han med att ta upp sitt 
kors? Han vill att vi ska dö. Inte bokstavligen talat förstås 

men dö från oss själva, 
vår egen vilja, våra egna 
tankar och idéer, vårt 
ego samt vårt kött och 
våra begär. Detta är, som 
nästintill allting annat, 
inget vi kan göra i egen 
kraft. Men det är heller 

inget Gud gör åt oss utan det sker i samarbete med vår 
Hjälpare, den helige Ande. 

Jesus säger inte att vi ska ta upp vårt kors ibland eller 
när vi känner för det, utan vi ska ta upp vårt kors ”varje 
dag”. Du och jag vet att vissa dagar känns allting bra 
och det är enkelt att följa Jesus, lyssna till honom och 
viljan finns att lyda honom. Andra dagar känns inte 
allt lika bra. Vi kanske brottas i vår bönekammare, om 
vi ens tar oss dit dessa dagar. Vi längtar mer efter ett 
enkelt och bekvämt liv i enlighet med vår egen vilja, än 
att lägga ner vårt egna och följa och lyda vår Mästare 
och Herre. Men jag tror det är precis de sistnämnda 
dagarna som vår vilja att betala priset får ta vid och ta 
över. Oräkneliga gånger, under de relativt få åren jag 
gjort mitt bästa för att följa och tjäna honom, har jag 
bett bönen: ”Herre, jag vet inte hur eller om jag kan 
fortsätta, men jag gör det ändå”. Varje gång jag valt att 
ta upp mitt kors, följt och lytt Jesus trots mina känslor 
och tankar, har jag fått se honom verka med sin kärlek 
och kraft på ett speciellt sätt. Oavsett vilket pris vi får 
betala är det värt allt, både i det här livet och ännu mer 
i evigheten. 

Inte min vilja, men din Herre
Om det är någon som vet vad som krävs för att vara 
lydig Gud fullt ut, och för att fullborda sitt lopp och 
uppdrag för Gud, är det Jesus. Det står om honom i 

Det går inte att 
fullborda vårt lopp 
utan att tala om att 
det finns ett pris att 

betala
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Fil 2:6-8: ”Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han 
inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig 
själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev 
människa. Han som till det yttre var som en människa 
ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på 
korset”. Jesus hade allt och levde i fullheten av Guds 
härlighet, men valde att lämna allt och bli lydig ända till 
döden på korset. Det var sannerligen inte en enkel väg 
för Jesus. Precis innan det var dags för korsfästelsen tar 
Jesus med sig sina lärjungar till Getsemane för att be. 
”De kom därefter till ett ställe som heter Getsemane. Jesus 
sade till sina lärjungar: ”Stanna här, medan jag ber.” Och 
han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han greps 
av ängslan och ångest och sade till dem: ”Min själ är djupt 
bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka.” Han gick 
lite längre fram och föll ner på jorden och bad att han 
om möjligt skulle bli förskonad från denna stund. Han 
sade: ”Abba, Fader! Allt är möjligt för dig. Tag denna kalk 
ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill” (Mark 
14:32,36). Även Jesus kände vånda inför sitt uppdrag 
och inför det pris han behövde betala för hela världens 
synd. I Getsemane får vi en liten inblick i denna vånda, 
samtidigt får vi se hans totala överlåtelse till sin Fader.  
Jesus var villig att betala priset för att fullborda hans 
syfte på jorden.

Gud har aldrig lovat oss att livet som hans lärjunge 
och efterföljare ska vara enkelt, och det finns ett pris 
att betala för vår lydnad till honom. I stunder där det 
priset gör sig påmint lite extra kan vi, som i så mycket 

annat, ha Jesus som vårt 
exempel. Det är okej att 
utgjuta sitt hjärta och 
vara ärlig inför Herren 
men låt oss avsluta vår 
bön med Jesu ord: ”Men 
inte som jag vill utan som du vill”. 

Jag minns tydligt vad Gud sade till mig för flera år 
sedan, och som styrkt mig och uppmuntrat mig när jag 
fått känna av att få betala priset för min kallelse. Jag 
var ute på en av mina åtskilliga skogspromenader med 
Herren. Jag minns inte exakt vad jag gick igenom just 
då, men det handlade om att det var tufft med kallelsen. 
Jag utgjöt mitt hjärta inför Herren under tårar och 
berättade alla detaljer för honom (precis som om han 
inte visste allt) hur tufft livet var. Jag önskar jag kunde 
säga att min bön var fylld av tro och förtröstan, men 
det var precis tvärtom. Jag, precis som det israelitiska 
folket i öknen, klagade och knotade inför Gud. När mina 
ord var slut såg jag upp till Herren och förväntade mig 
att han skulle trösta mig och säga: ”Lilla, söta Hanna. 
Allt ordnar sig. Jag tar bort allt det tuffa och gör det 
enkelt för dig”. Men det var inte Herrens ord till mig 
den dagen. När jag slutligen tystnat i mitt klagande 
hör jag Herren säga: ”Jag har aldrig lovat att det skulle 
vara enkelt”. Det kanske låter konstigt i dina öron men 
de orden var de bästa jag kunde höra. Snabbt torkade 
jag mina tårar och min bön ändrades ögonblickligen 
till att istället tala ut: ”Herre, vad jag än får gå igenom, 

Gud har aldrig lovat 
oss att det skulle 

vara enkelt
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är jag villig att betala vilket pris som helst för att en dag 
få fullborda mitt lopp”. 

Väl gjort du gode
och trogne tjänare

Jag är övertygad om att Herren använder dessa tuffa 
dagar och tillfällen för att pröva våra hjärtan om vi är 
redo för nästa steg. Vi känner säkert alla till liknelsen 
om talenterna i Matteus 25. Olika tjänare får olika 
mängd talenter och efter en tids förvaltning krävde 
Herren redovisning av dem. De första två tjänarna hade 
förvaltat sina talenter väl och får höra de ljuvliga orden 
från sin Herre: ”Bra, du gode och trogne tjänare. Du har 
varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. 
Gå in i din herres glädje” (Matt 25:21). Jag vet inte hur 
det är med dig, men dessa ord är de mest ljuvliga 
jag någonsin kan få höra och den bästa belöning jag 
kan få när vi en dag kommer stå ansikte mot ansikte 
med Jesus. Han är vår Herre och en dag kommer han 
att kräva redovisning av vad vi har gjort med våra 
talenter han gett oss att förvalta. Det handlar inte om 
hur många talenter vi fått utan hur vi har förvaltat dem 
som blivit oss givna. Detta möte med Jesus en dag är 
något som driver mig till att vilja betala priset här på 
jorden. Detta möte gör, att jag vill förvalta de talenter 
som blivit mig givet, väl. 

Jag kan ärligt talat 
säga att jag inte fruktar 
någonting här på 
jorden. Oavsett  vilket 
land jag åker till och 
vad som väntar, finns en 
djup förtröstan på Gud, 
att han är med. Den 
säkraste platsen att vara på, är alltid i Guds vilja. Men 
det finns en sak jag fruktar och det är att möta Jesus 
en dag och inse att jag inte gjorde allt jag kunde för 
att fullborda mitt lopp inför honom. Jag fruktar att han 
ska visa mig på situationer där jag valde bekvämlighet 
framför lydnad eller min egen vilja framför hans. Denna 
slags fruktan, vilket jag skulle beskriva som sund 
gudsfruktan, är dock ingen fruktan jag vill bli av med. 
Den håller mig på vägen. Den skärper mig. Den får mig 
att inte frukta människor eller vad de tycker och tänker 
om mig. Den får mig att ta upp mitt kors varje dag. Den 
får mig att löpa vidare i mitt lopp för Herren. 

Låt oss tillsammans bestämma oss för att betala priset 
och löpa våra lopp uthålligt så vi en dag, precis som 
Paulus, frimodigt kan säga: ”Jag har kämpat den goda 
kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron” 
(2 Tim 4:7). 

Det handlar inte om 
hur många talenter vi 
fått utan hur vi har 
förvaltat dem som 

blivit oss givna.
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Låt oss be denna
bön tillsammans: 

”Herre, jag är villig att betala priset. Jag vill inte bara 
vara någon som följer dig på distans för dina miraklers 
skull. Jag vill ta upp mitt kors varje dag och verkligen följa 
dig. Min bön är, som Jesus, låt inte min vilja ske utan din 
Herre.   Tack Herre, för den du har skapat mig att vara. 
Tack att du har lagt gudagivna frön i mig. Herre, tack att 
du har utvalt och kallat mig. Jag väljer att säga ja till mitt 
gudagivna syfte och lyda det du har talat till mig. Tack 
att du fyllt mig med din helige Andes kraft, eld och gåvor. 
Tack att du hjälper mig att fullborda mitt gudagivna 
syfte. Amen.” 



Gilla gärna min Facebooksida
”WOW - Kvinnor med värde”

Besök gärna vår hemsida
www.gntap.org




