
Guds vilja, tankar och vägar för oss och 
våra liv är mycket högre än vad vi kan 
föreställa oss. Att upptäcka och inse 
detta, för att sen ta det till sig och handla 
på det, är det bästa vi någonsin kan göra.

I den här boken, vill Hanna Bloom, att 
du ska bli inspirerad och förstå mer 
utifrån Guds ord till att:

• Få tag i Guds högre tankar och göra dig av med negativa och 
felaktiga tankar om dig själv, Gud och andra.

• Göra Guds ord till en verklighet i ditt liv, genom att läsa och tala 
ut Guds löften i varje situation. 

• Upptäcka Guds högre vägar för dig, hur du tar första klivet ut 
samt fortsätter vandra på de vägarna. 

På ett enkelt och praktiskt sätt undervisar författaren grundläggande 
bibliska principer, om hur vi bemöter de problem som främst pågår 
i vårt sinne varje dag. Boken riktar sig först och främst till kvinnor 
men kan med fördel även läsas av män.  

Hanna Bloom bor i Sävsjö med sin man Marcus. 
Tillsammans driver de missionsorganisationen 
Good News To All People vars fokus är att predika 
för hinduer, muslimer och buddhister genom 
stadsvida evangelisationskampanjer samt att 
undervisa pastorer och ledare på eldskonferenser. 
Hanna brinner dessutom för att kvinnor i Sverige 
ska få tag på sanningen om vem de är i Gud och 
vad Han har kallat dem till. Hennes längtan är att

få se en skara av kvinnor resa sig upp, ta klivet ut och bli kvinnor i 
tjänst för Gud.
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Introduktion 
”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte 

mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är 
högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era 

vägar och mina tankar högre än era tankar.” 
Jes 55:8-9

Upptäckten av, och beslutet att säga ja till, Guds 
kallelse är det bästa jag har gjort. Gud har höga vägar, 
en gudomlig plan och kallelse, för oss var och en. Jag 
är övertygad om att de flesta av oss längtar efter att få 
vandra på dessa högre vägar. Hur får vi då tag på dessa 
högre vägar och hur kommer vi ut i det som Gud har 
kallat oss att göra? 

Redan när Gud kallade mig började Han lära mig vikten 
av att tänka och tala i enlighet med Hans högre tankar 
och hur det hänger ihop med att vandra på Hans 
högre vägar. Våra tankar och ord, antingen hjälper eller 
hindrar oss. Det är omöjligt att tänka och tala negativt 
och samtidigt få positiva resultat. Gud har inte tänkt för 
dig och mig att leva begränsade av felaktiga tankar om 
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Honom eller om oss själva. Gud vill inte heller att vi ska 
använda vår mun till att tala negativt och bekänna allt vi 
ser, hör eller upplever för stunden. Gud har högre tankar 
och vägar än så för oss, våra liv och vår framtid. Vi kan 
därför börja tänka i enlighet med Honom för att fullt ut 
få se och vara med om att förverkliga dessa högre tankar 
och vägar. Guds ord är fyllt med underbara löften om 
vad vi kan åstadkomma tillsammans med Gud. Vi kan 
därför samarbeta med Gud genom att fylla oss, tro på 
och tala i enlighet med dessa löften och för att få del av 
dem och nå vår fulla potential.

Jag har valt att dela upp boken i tre delar: Guds tankar, 
Guds ord och Guds vägar. I slutet av varje kapitel finns 
något jag kallar “Reflektion”. Där har jag skrivit ner några 
frågor eller påståenden att reflektera över antingen 
själv eller i bönegruppen. I slutet av boken finns även 
bibelord som du kan läsa, memorera och tala ut över dig 
själv och din situation. 

Min bön är att den här boken ska få inspirera, uppmuntra 
och utmana dig att medvetet börja tänka Guds högre 
tankar, tala i enlighet med Hans ord och därmed få 
vandra på Guds högre vägar och fullborda den kallelse 
du fått av Gud. Jag önskar dig Guds rika välsignelse i din 
läsning och på din väg ut i tjänst för Gud. 

Från mitt hjärta till ditt
/Hanna

Guds 
tankar
Del 1 
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Kapitel 1

Tänk på vad 
du tänker på

”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.”
Rom 12:2

Har du någonsin tänkt på vad du tänker på? Forskning 
visar att vi tänker cirka 65 000 tankar varje dag. Du 
reagerade säkert på samma sätt som jag och tycker att 
det låter väldigt mycket. Forskning säger dessutom att 
de flesta av de tankar du och jag tänker idag tänkte vi 
även igår, då vi människor är vanemänniskor och gör 
helst saker precis som vi brukar göra. Oavsett om denna 
forskning stämmer eller inte kan den ändå ge oss en 
hint av hur viktigt det är vad vi går runt och tänker på. 
De flesta av oss är inte ens medvetna om vilka tankar 
som snurrar i vårt sinne. Många av oss går därför runt 
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med negativa och felaktiga tankar om oss själva, om 
Gud eller om andra människor. Dessa felaktiga tankar 
påverkar våra liv. Hur vi mår och vilka känslor vi går 
runt med är nästintill alltid ett resultat av våra tankar. 
Våra tankar påverkar våra liv betydligt mer än vad vi 
tror. Därför är det viktigt att vi reflekterar över vad vi 
går runt och tänker på. Först när vi upptäcker negativa 
tankebanor kan vi börja göra något för att förändra dem.

Varifrån kommer då felaktiga tankar? Det finns givetvis 
inget enkelt svar på den frågan men en sak vet vi: källan 
till negativa tankar är aldrig Gud. Vi har alla en fiende 
som vet mycket väl hur viktiga våra tankar är och 
som därför gör allt han kan för att skicka alla möjliga 
negativa tankar in i vårt sinne. Bibeln säger att han 
skjuter brinnande pilar mot oss (Ef 6:16). Dessa pilar är 
inte fysiska pilar, utan negativa och felaktiga tankar som 
strider mot Guds ord, vilka han “skjuter” in i vårt sinne. 
Tankarna är oftast inte helt osanna utan hans listiga 
strategi är att använda sig av negativa omständigheter 
kontra Guds löften. Därigenom vill han få oss att tro att 
det vi ser, hör och upplever är det, och inte Guds ord 
och löften, som är sanningen. En grundläggande sak 
du och jag behöver förstå, för att kunna bli fria från 
dessa felaktiga tankar som fienden gärna fyller vårt 
sinne med, är att vi alltid behöver jämföra våra tankar 
med vad Guds ord säger. Allt du tänker är inte sant även 
om dina tankar överensstämmer med dina känslor och 
nuvarande omständigheter. Låt mig ta några exempel 
för att förklara.

Kanske har du länge kämpat med att förändra ditt liv på 
något område och du tycker att det går trögt. Direkt är 
fienden där och sår in tankar om att ge upp eller om att 
Gud inte är med dig. När någon vän svikit dig nyligen 
och du känner dig ensam, då tar fienden sin chans och 
ger dig tankar av att du är oälskad och att ingen tycker 
om dig. Kanske upplever du Guds kallelse över ditt liv 
men du ser ingen väg ut i den, direkt är vår fiende där 
och “skjuter pilar” av att du visst inte är kallad och att 
du aldrig kommer kunna uträtta något för Gud. Det 
spelar ingen roll vad det är vi brottas med i livet: hälsa, 
äktenskap, försörjning eller självkänsla etc., vår fiende 
vet precis när och hur han ska sätta in sina stötar och 
skicka sina brinnande pilar mot vårt sinne. 

Om du inte reflekterar över vad du går runt och tänker 
på och jämför det med vad Guds ord säger kan du lätt 
bli ett byte för fienden, vilket resulterar i att du tror och 
tar emot hans tankar och ord som sanningen. 

MEN, det finns en väg att avslöja och byta ut dessa 
negativa och felaktiga tankar. Fienden är besegrad och 
har ingen makt över dig, dina tankar eller ditt liv. Vid ett 
flertal tillfällen, när jag har undervisat om just “tankar”, 
vill många att jag ska be en bön för dem med önskan 
om att allt ska bli bra. Jag ber mer än gärna, då jag älskar 
att betjäna människor och tror på förbön för varandra, 
men jag har också lärt mig att det oftast inte löser deras 
problem helt och hållet. Fienden är slug och kommer 
definitivt fortsätta “skjuta” mot våra sinnen, främst när 
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vi är ensamma och känner oss svaga. Därför behöver 
varje troende förstå att vi har auktoritet och bestämmer 
över våra egna tankar. Vi behöver lära oss att dagligen 
förnya vårt sinne genom Guds ord. I Romarbrevet 12:2 
står det: “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.” 

För att inte “anpassa oss efter den här världen” och falla 
offer för alla dessa negativa tankar som vill fylla oss, 
behöver vi förnya våra sinnen. Det finns inget bättre sätt 
att förnya vårt sinne än att dagligen läsa Guds ord. Men 
jag uppmuntrar dig till att inte stanna vid att bara läsa 
Guds ord. Fyll dig med Guds ord genom att läsa, lyssna 
till, memorera och tala ut Guds ord och löften över ditt 
liv och din situation. Skriv ner Guds löften gällande de 
områden där du behöver förändra dina tankar och sätt 
upp på spegeln eller kylskåpet och läs det varje gång du 
går förbi. Guds ord förvandlar dina tankar och skapar tro 
på Gud att Han har en underbar plan med ditt liv. 

Börja tänk på vad du tänker på och gör dig av med 
negativa och felaktiga tankar. Du och jag behöver inte 
acceptera varje tanke vi vaknar med eller får under 
dagen, utan kan medvetet välja vilka tankar vi tillåter 
ska få finnas i våra sinnen och därmed påverka våra 
liv. Någon sade: “Våra tankar är som fåglar, vi kan inte 
välja vilka som flyger förbi, men vi kan välja vilka som 
bygger bo”. Du och jag behöver inte låta negativa tankar 

om oss själva, Gud och andra få “bygga bo” och förstöra 
våra liv och vår framtid. Låt oss dagligen förnya vårt 
sinne genom att fylla oss med Guds högre tankar och 
därigenom också börja vandra på Hans högre vägar. 

Att reflektera över vad vi går runt och tänker på är viktigt 
för att kunna urskilja vilka tankar det är som får oss 
att må dåligt och som hindrar oss från att tänka Guds 
tankar. I nästa kapitel ska vi titta lite närmare på hur vi 
kan påverka vilka tankar som fyller vårt sinne.

Reflektion
Reflektera över vad du ofta tänker på och hur dessa 
tankar får dig att må.

Varje gång en negativ tanke kommer till ditt sinne, 
träna dig att direkt byta ut den mot Guds ord och 
Hans högre tankar.
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Kapitel 2

Du är vad du äter
”Allt är tillåtet men allt bygger inte upp.”

1 Kor 10:23

För några år sedan gick det ett program på TV som 
hette “Du är vad du äter”. Programmet handlade 
om människors matvanor där programledaren, en 
kvinna vid namn Anna Skipper som är både kost- och 
näringsexpert, hjälpte olika människor att förändra sin 
livsstil främst genom att äta rätt. Hon var rätt tuff och 
slängde det mesta de hade i sina kylskåp och skafferier 
och bytte ut det mot nyttigheter som vi knappt hade hört 
talas om tidigare. Meningarna gick brett isär gällande 
Anna och hennes program men alla hon hjälpt, genom 
att byta ut deras skräpmat mot nyttigare kost, mådde 
efteråt mycket bättre på alla sätt. Vad de stoppade i sig 
påverkade deras liv mer än vad de tidigare hade förstått. 
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På samma sätt är jag övertygad om att det är för oss i 
vårt andliga liv. Precis som det vi äter visar sig på ett eller 
annat sätt på vår fysiska kropp tror jag att det du “äter”, 
det vill säga det du lyssnar till, ser på eller läser, ger 
resultat - negativt eller positivt - i dina tankar och i ditt 
andliga liv. Bibeln är full av verser som talar om vikten 
av vad vi tar in. I 1 Korinterbrevet 10:23 står det “Allt är 
tillåtet men allt bygger inte upp” och i Romarbrevet 8:5-6 
“De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som 
hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det 
som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne 
är liv och frid”. När Gud talar till oss genom sitt ord är det 
endast av kärlek, utan fördömelse, för att Han vet vad 
som är bäst för oss. Vi har en fri vilja att göra vad vi vill 
och leva våra liv hur vi vill, men jag är övertygad om att 
när vi följer vår instruktionsbok, Bibeln, mår vi som bäst.

Vårt sinne fullkomligt bombarderas med olika intryck 
och tankar varje dag. Allt kan vi inte påverka, men 
sanningen är att en hel del negativa tankar som snurrar 
i vårt sinne har vi själva “ätit” och det vi äter påverkar 
oss betydligt mer än vad vi tror. För några år sedan när 
jag satt och pratade med en av mina gamla elever, som 
då hunnit bli vuxen, berättade hon något för mig som 
jag har återkommit till många gånger. Hon berättade att 
hon under en tid började märka att hon fick en hårdare 
attityd mot andra människor och att felaktiga ord oftare 
slank ur hennes mun. Detta var inte den person hon ville 
vara eller det sätt hon ville agera mot andra. Hon tänkte 
mycket på detta, och funderade över varför det blivit så, 

och insåg snart hur hennes dagliga bibelläsning hade 
minskat och hennes TV-tittande i stället hade ökat. Hon 
insåg snabbt sambandet mellan det hon “åt” med sina 
ögon och öron och hennes beteende. Direkt efter den 
insikten ändrade hon tillbaka sin “kost” till att varje dag 
äta av Guds ord och minskade samtidigt TV-tittandet. 
Hon förvånades över hur snabbt hennes eget beteende, 
ord och attityd ändrades till det positiva igen.

Jag tror att vi alla kan känna igen oss i hennes berättelse. 
Ibland gör och säger vi saker som vi varken vill eller menar 
och det gör oss bedrövade. Ingen av oss vill gå runt med 
en felaktig attityd eller såra andra människor. Kanske 
frågar vi oss själva var detta beteende och denna attityd 
kommer ifrån? Jag är övertygad om att våra tankar, vår 
attityd och vårt beteende hänger ihop med vad vi “äter”. 
Om vi vill ha tag i Guds högre tankar och vägar behöver 
vi helt enkelt se över vår kost. En läkare sa det enkla rådet 
till en av sina patienter, som hade dålig hälsa på grund 
av felaktig kost: “Du behöver ta bort det som påverkar 
din kropp negativt samtidigt som du lägger till det som 
kroppen behöver”. Samma sak gäller dig och mig. Om 
vi vill att våra tankar, vår attityd och vårt beteende ska 
behaga Gud och om vi ska kunna göra mer för Honom 
behöver vi följa läkarens råd. Vi behöver ta bort det 
som påverkar oss negativt, saker vi tittar på, lyssnar till 
och tar in som skapar negativism, otro och fruktan, och 
lägga till det vi behöver som bygger upp vår tro och får 
oss att tänka Guds högre tankar.  
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Det är svårt för mig att berätta för dig vad du har i ditt liv 
som du borde sluta “äta”. Om du inte själv redan vet kan 
du be den helige Ande att uppenbara för dig. Be Honom 
visa dig vad du tar in i ditt liv som påverkar dina tankar 
och ditt liv negativt och kanske rent av hindrar dig från 
att kliva ut i allt det underbara Gud har tänkt för dig. 
Den helige Ande är vår hjälpare i allt och har kommit för 
att både överbevisa oss om synd och föra oss in i hela 
sanningen (Joh 16:8,13). Jag tror inte på att fokusera så 
mycket på vad vi inte ska göra och på det som påverkar 
oss negativt, utan istället på det som vi ska göra och 
som påverkar våra liv positivt.  

Vad är det då vi ska äta för att bli uppbyggda och för att 
vårt sinne ska bli fyllt av liv och frid? Först och främst Guds 
ord. Det finns ingenting som kan ersätta Guds ord i våra 
liv. Guds ord förnyar vårt sinne så att det blir i linje med 
Hans tankar. När vi tar emot Jesus och blir frälsta föds vår 
ande på nytt, vilket är en engångsföreteelse, men vårt 
sinne behöver, som vi tog upp i förra kapitlet, förnyas 
dagligen. För det andra kan du “äta” kristen undervisning 
i form av böcker, kristen TV, dvd, cd eller YouTube. Välj 
den form som passar dig bäst, men “ät” undervisning så 
mycket och så ofta du kan. Efesierbrevet 4 talar om hur 
Gud har satt tjänstegåvor till ditt förfogande för att du ska 
växa upp till full mognad. Ta hjälp av den undervisning 
andra tjänstegåvor redan har uppenbarelse över. För 
det tredje fyll dig med lovsång. Även om du inte ser 
dig själv som någon lovsångare, lyssna på lovsång. Låt 
lovsångsskivan vara på hemma, i bilen eller kanske när 

du jobbar. Lovsång för oss in i Guds närvaro och öppnar 
våra hjärtan och öron för att höra Guds röst.

Gud har en underbar plan med varje människas liv. 
“Sund kost” hjälper oss framåt i den planen. Låt oss 
tillsammans ta ett steg i rätt riktning och göra en 
förändring i vår andliga kost. Låt oss använda vår tid till 
att fylla våra sinnen och liv med “nyttiga saker” genom 
att läsa Guds ord, kristna böcker, lyssna på undervisning, 
predikningar och lovsång. 

Nu har vi berört både vad det är vi tänker på och hur det 
vi fyller oss med påverkar vårt sinne och därmed hela 
våra liv. Vi har redan nämnt att botemedlet för felaktiga 
tankar är Guds ord. I nästa kapitel förtydligar jag hur 
Guds ord, sanningen, är det som sätter oss fria.

Reflektion 
Vad “äter” du med dina ögon och öron? Vad fyller 
du ditt sinne med som bygger upp respektive bryter 
ner? Hur kan du förändra din kost så att den består 
av fler “nyttigheter”? 
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Kapitel 3

Sanningen
gör dig fri

”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 

För några år sedan gav Gud mig en syn som har berört 
mig djupt. Jag hade precis satt mig i kyrkbänken och 
förmiddagsgudstjänsten skulle börja bara några minuter 
senare, då jag plötsligt såg en syn framför mina ögon. 
Jag såg hur människor tågade på rad in i kyrkan med 
små, lite ryckiga steg och satte sig i kyrkbänkarna. Innan 
jag hann fundera över varför de gick så konstigt var det 
som om Gud zoomade in deras fötter och jag såg att 
alla hade tunga bojor runt anklarna. Själva gudstjänsten 
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spolades förbi och jag såg hur människorna reste sig 
upp och tågade ut ur kyrksalen på samma sätt, med 
bojorna fortfarande runt sina anklar. Sedan hörde jag 
Guds röst: “Mitt folk kommer in i mitt hus bundna av alla 
slags bojor men de lämnar också på samma sätt för de 
får inte höra sanningen”. Sedan hörde jag ett rop ifrån 
himlen som än idag får mina ögon att tåras och som skar 
in i mitt allra innersta: “Vem vill förkunna min sanning?” 
Direkt gensvarade jag på det himmelska ropet: “Herre, 
jag vill förkunna din okompromissade sanning!” 

Vi kan vara bundna av olika slags bojor. Flertalet av 
dessa bojor sitter i vårt sinne. Många av oss kvinnor är 
bundna, mår dåligt och kommer inte vidare på grund 
av felaktiga tankebyggnader. Man kan vara frälst, men 
ändå lida. Man kan älska Jesus, men ändå hindras från 
att komma ut i det man längtar efter och det som Gud 
har planerat för ens liv på grund av dessa bojor. Fiendens 
strategi är nämligen, inte bara att ge oss negativa 
och felaktiga tankar då och då utan även, att bygga 
upp felaktiga tankebyggnader, fästen, i våra sinnen. 
Genom att bygga upp dessa fästen i vårt sinne kan han 
förgöra våra drömmar, vår tro på oss själva och på vår 
framtid. Men vi har vapen som är starkare än fiendens. 
Med hjälp av Guds ord kan vi bryta ner varje felaktig 
tankebyggnad. 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.

En felaktig tankebyggnad som kvinnor ofta brottas med 
är dålig självbild. Man tycker att man inte duger och att 
man inte är tillräcklig. Men det går att byta ut en dålig 
självbild mot en trygghet i Gud och en tro på sig själv. 
Vi behöver bygga upp ett “Gudssjälvförtroende”, ett 
påhittat ord som jag älskar. Vem vi än är och hur dålig 
självbild vi än har, kan vi få ett Gudssjälvförtroende. För 
att bygga upp ett Gudssjälvförtroende behöver vi göra 
negativa tankar om oss själva till lydiga fångar. Detta 
innebär att vi inte tillåter dem att snurra omkring fritt 
i vårt sinne utan byter ut dem mot Guds tankar om oss. 

Vad är då Guds tankar om oss? Gud börjar redan i 1 
Mosebok med att berätta att du är skapad till Hans 
avbild (1 Mos 1:26). Gud är god, kärleksfull, stark och 
kreativ och du är skapad till Hans avbild. Några andra 
underbara exempel på vad Guds ord har att säga är att 
Han har högre vägar och tankar för dig (Jes 55:8), du är 
älskad (1 Joh 4), du är underbart skapad (Ps 139:14), du 
är kallad (2 Tim 1:9), du är utvald (Joh 15:16) och att du 
genom Jesus förmår allt (Fil 4:13). Listan kan göras lång 
om vad Gud har att säga om dig och mig. För att få tag i 
dessa underbara sanningar behöver vi fylla våra sinnen 
med vad Gud säger. Då byggs ett Gudssjälvförtroende. 
Ett Gudssjälvförtroende byggs inte upp genom något 
du gör utan genom att du förstår vem du är i Gud. 

En kvinna med ett Gudssjälvförtroende har många 
fördelar. Hon är svår att stoppa. Hon bryr sig inte om vad 
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andra människor tycker eller tänker och jämför sig inte 
med andra. Hon vet att hon inte behöver prestera för 
att vara älskad. En kvinna med ett Gudssjälvförtroende 
har kommit förbi stadiet där livet handlar om henne 
själv och lever för att hjälpa och betjäna andra. Hon ser 
varje utmaning som ett tillfälle att växa och låter inte 
misstag stoppa henne utan reser sig upp efter varje fall. 
En kvinna med ett Gudssjälvförtroende kommer ut i allt 
det underbara Gud planerat. 

En annan felaktig tankebyggnad, som hindrar kvinnor 
från att ta klivet ut att tjäna Gud, är fruktan. Det behöver 
inte handla om att det har gått så långt att man har 
ångest eller fobier. Fruktan kan också innebära oro och 
bekymmer för saker i din vardag. Oavsett vad din fruktan 
heter, hur den ter sig och hur stark den är kan du bli helt 
satt fri. Jag är övertygad om att vi alla kan utveckla en 
tro och förtröstan på Gud som går långt över all fruktan. 
Om vi verkligen förstår vem Gud är och hur mycket 
Han älskar oss skulle vår fruktan lämna oss. 1 Johannes 
brev 4:18 säger: “Rädsla finns inte i kärleken, utan den 
fullkomliga kärleken driver ut rädslan”. Gud har kontrollen 
över allt som sker och som någonsin kommer att ske. 
Ordspråksboken 3:5 uppmanar oss att: “Förtrösta på 
Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd”. 
Vårt förstånd tar intryck och bygger på vad vi ser, hör 
och upplever med våra fem sinnen medan en förtröstan 
på Herren bygger på Guds ord.

Du kan leva ett helt liv med en boja av fruktan. Den 
hindrar inte din frälsning eller Guds kärlek till dig. Men 
den kommer att hindra dig om du vill gå fullt ut med 
Herren, tjäna Honom och sträcka dig ut för att hjälpa 
andra människor. Endast du själv kan bestämma dig för 
att göra dig av med all fruktan genom att låta sanningen 
om vem Gud är, vem du är i Honom, samt vad som tillhör 
dig som troende få fylla dig. Det finns ett underbart liv 
i frihet från all fruktan. Ett liv där ingenting kan stoppa 
dig från att bli allt det Gud har tänkt du ska bli och göra 
allt det Han har tänkt att du ska få vara med och göra. 
Ett liv i frihet från fruktan börjar när du bestämmer dig 
för att sluta förlita dig till ditt eget förstånd och istället 
börjar förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. 

Oavsett vilken boja du brottas med, kan vi alla bli 
fullkomligt fria från bojor, felaktiga tankebyggnader 
och fästen i vårt sinne. I Johannes 8:32 står det: “Ni skall 
förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria” och i 2 
Timoteus 2:9: “Guds ord bär inte bojor”. Vi behöver förstå 
sanningen för det är endast sanningen som kan lossa 
dessa bojor. Att förstå någonting är inte detsamma som 
att läsa det en gång. För att förstå någonting krävs tid. 
Ordet tankebyggnad visar på att det har byggts upp 
över tid. Många gånger har felaktiga tankebyggnader 
byggts upp i ditt sinne under flera år, kanske ända 
sedan din barndom. Men det går att bryta ner dessa 
tankebyggnader oavsett varifrån de har kommit och 
hur länge de funnits i ditt sinne om vi bara ger det lite 
tid och inte ger upp. Många ger upp alldeles för lätt. När 
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Israels folk skulle komma in i löfteslandet säger Gud till 
dem att Han kommer jaga iväg deras fiender undan för 
undan (5 Mos 7:22). Precis på samma sätt arbetar Han 
i våra liv idag. Han vet att det finns så mycket att lära i 
processen att bli fri att Han leder oss ett litet steg i taget. 
Han tar bort våra bojor undan för undan för att vi inte ska 
falla tillbaka in i bundenheten igen. Var du än befinner 
dig just nu i din vandring ut i frihet och oavsett vad dina 
tankar säger, ge inte upp! Låt Guds Ord, sanningen, 
bryta ner felaktiga tankebyggnader och sätta dig fri från 
varje boja. Sanningen är det som gör dig fri, fri att bli en 
kvinna i tjänst för Gud.

Reflektion
Har du någon tankebyggnad som hindrar dig från 
att kunna tjäna Gud fullt ut?

Leta upp Guds löfte som gäller just din boja och låt 
sanningen göra dig fri.

Guds 
ord
Del 2 
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Kapitel 4

Det du säger
är det du får
”Tungan har makt över död och liv.”

Ord 18:21

De tre första kapitlen har handlat om våra tankar och hur 
viktigt det är att få våra tankar i linje med Guds högre 
tankar för oss. Nästkommande tre kapitel kommer handla 
om våra ord. För att få oss att förstå hur viktiga våra ord är 
och hur de fungerar vill jag börja med en berättelse.

En pappa tog med sin älskade son ut för att klättra i 
berg. Pappan började sakta och försiktigt klättra upp för 
berget och sonen följde i hans fotspår. När de kommit 
upp en bit händer det som inte får hända; den lille 
pojken slinter i ett av sina handgrepp och faller handlöst 
neråt. Som tur är fastnar han i några buskar bara en liten 
bit lägre ner. Trots det korta fallet blir pojken rädd och 
ropar förskräckt ut: “Hjälp mig! Till sin stora förvåning är 
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det en röst som svarar honom med exakt samma ord: 
“Hjälp mig!” Han undrar vem denna röst tillhör och ropar 
ut igen: “Vem är du!” Rösten svarar: “Vem är du?” 

Under tiden pojken legat där och ropat hade pappan 
klättrat ner för att hjälpa honom. Han reser upp pojken 
och borstar av honom. Pojken frågar sin pappa vems 
rösten är som svarade honom med hans egna ord. 
Pappan som hört pojkens rop förklarar att det kallas 
eko, men det kallas också livet. Hör här, säger han 
till sin pojke, och ropar högt och tydligt: “Du är en 
vinnare!” Ekot svarar honom lika högt och tydligt: “Du 
är en vinnare!” Pappan ropar ut ytterligare en gång för 
att göra det tydligt för sin son: “Ingenting är omöjligt!” 
varpå ekot svarar: “Ingenting är omöjligt!

Lärdomen från den här berättelsen är så viktig. Orden 
du och jag talar ut fungerar på samma sätt som ett eko: 
Det du säger är det du får! Redan från början visade Gud 
oss kraften i det talade ordet. I 1 Mos 1:2-3 kan vi läsa 
att: “Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. 
Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: “Varde 
ljus!” Och det blev ljus.” Från början var allting bara öde 
och tomt. Ingenting hände under mycket lång tid. 
Sedan talade Gud de enkla orden: “Varde ljus”, och det 
blev ljus. Först när Gud talade kunde den helige Ande 
börja verka. Det var som om Anden väntade på att ordet 
skulle talas så Han kunde agera. Anden och Ordet har 
alltid varit beroende av varandra.

Gud vill att sin vilja ska ske på jorden idag. Likväl är Anden 
mer än villig att agera i enlighet med Guds vilja. Det som 
behövs är någon som vill låta sig vara kanalen för att 
Guds ord ska talas. Låt oss läsa från Hesekiel 37:1-4,7, som 
visar detta på ett underbart sätt: “HERRENS hand kom över 
mig, och genom HERRENS Ande fördes jag bort och sattes 
ner mitt i en dal, som var full med ben. Han förde mig fram 
bland dem, och se, de låg där i stora mängder utöver dalen, 
och se, de var alldeles förtorkade. Han sade till mig: “Du 
människobarn, kan de här benen få liv igen?” Jag svarade: 
“Herre, HERRE, du vet det.” Då sade han till mig: “Profetera 
över dessa ben och säg till dem: Ni förtorkade ben, hör 
HERRENS ord... Jag profeterade som jag hade blivit befalld. 
Och när jag profeterade hördes ett rassel, och se, det blev ett 
sorl, och benen kom åter tillsammans, så att det ena benet 
fogades till det andra”. Gud ville skapa liv i det som var 
dött men han behövde någons mun att verka igenom. 
Hesekiel var villig att lyda och tala det Gud ville. Så fort 
Hesekiel talade Guds ord till de döda benen hördes ett 
rassel och benen fick liv. På samma sätt vill Gud använda 
din och min mun idag för att tala liv. 

Ordspråksboken 18:21 säger: “Tungan har makt över 
död och liv...”. Detta är starka ord. Det innebär att vi kan 
antingen använda våra tungor till att tala liv eller till att 
tala död. Fortsättningen i samma vers lyder: “...de som 
gärna brukar den får äta dess frukt.” Detta passar mer än 
väl in på oss kvinnor. Vi gillar att bruka våra tungor. Det 
är statistiskt bevisat att vi kvinnor har behov att använda 
tusentals fler ord dagligen än män. Frågan är vilka sorts 



34 35

Guds högre tankar vägar

ord vi använder? Om du och jag förstod att de ord vi 
talar har skapande makt kanske vi skulle vara lite mer 
försiktiga med vilka ord vi tillåter komma ut ur vår mun. 

Tungan är inte enkel att tämja. Jakobs brev 3:5, 8-10 
säger: “Så är också tungan en liten lem men kan skryta 
över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en 
stor skog... Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig 
och ond som den är och full av dödligt gift. Med den 
välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar 
vi människorna, som är skapade till Guds avbild. Från 
samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får 
det inte vara, mina bröder”. Vi kanske inte helt och hållet 
kan tämja vår tunga men vi kan alla bli bättre på att välja 
vilka ord vi talar ut, både över oss själva och andra. Vi 
behöver ständigt arbeta med våra ord, så de får vara i 
enlighet med Guds ord och vilja. 

Vi har en fiende som vet om kraften i det talade ordet. 
Han gör allt han bara kan för att få dig och mig att tala ut 
det vi upplever med våra fem sinnen. Han vill få oss att tro 
att det vi ser, hör och känner etc. är hela sanningen. Han 
vill få oss att inte tro på Gud, oss själva, genombrott eller 
att det finns en framtid och ett hopp för var och en av oss. 
Han är villig att göra vad som helst för att få oss att tala ut 
negativa saker om oss själva, vår nuvarande situation och 
vår framtid. Han är ständigt där för att fresta oss på olika 
sätt med sina lögner. Jesus blev också frestad av djävulen 
i öknen (se Luk 4) men han valde att inte lyssna till eller 
bekänna fiendens lögner. Vad gjorde då Jesus när han 

blev frestad? Han svarade: “Det står skrivet...”. Du och jag 
kan göra samma sak. När fienden frestar oss kan vi välja 
att tala ut: “Det står skrivet...”. Du kan välja att inte lyssna 
till de känslor som kommer med fiendens lögner. Du kan 
välja att inte lyssna till vad andra negativa människor talar 
ut runt omkring dig. Du kan välja att inte tro på det dina 
fysiska ögon visar dig. Du kan välja att, oavsett vad som 
sker, tro på och tala ut Guds löften. Då kommer du att få 
se en förändring i ditt liv och din situation. 

Det är sannerligen kraft i det talade ordet. Låt oss läsa 
Guds löften och tala ut dem över våra liv redan idag. Låt 
oss profetera liv in i det som verkar torrt eller till och med 
dött. Låt oss i varje situation välja att tala liv istället för 
död. I slutet av den här boken har jag skrivit ner några 
löften från Bibeln gällande områden som vi kvinnor ofta 
brottas med. Läs inte bara igenom dessa löften utan tala 
ut dem tills de blir en verklighet i ditt liv. Låt min bok 
ligga på ditt sängbord, eller något annat lättillgängligt 
ställe, och ta fram den och tala ut Guds löften över ditt 
liv dagligen. Kom ihåg: Det du säger är det du får! 

Reflektion
Vad är det för ord som går ut ur din mun? 
Skriv ner, för att göra det konkret, felaktiga ord och 
bekännelser som du ofta säger över ditt liv och din 
situation. Leta därefter upp bibelord som talar om 
din situation och träna dig i att bekänna dem istället. 
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Kapitel 5

Du är den Gud 
säger att du är

”Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. 
Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.”

Ps 139:14

Att tala ut Guds ord över sitt liv är viktigt, inte minst 
när det gäller vem vi är och vad Gud har kallat oss till. 
Det finns och kommer alltid att finnas många röster i 
vår närhet, som vill påverka oss och våra livs inrikting. 
Medias röst talar om för oss hur vi ska se ut. Nyheternas 
röst talar om alla hemska saker i världen, vilket ofta 
skapar fruktan. Vår kultur och jantelag i Sverige talar om 
för dig att du inte är något original och att du absolut 
inte får sticka ut och vara annorlunda på något sätt. 
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Röster på din arbetsplats talar kanske ut att du inte är 
tillräckligt duktig eller arbetar tillräckligt många timmar. 
Andra röster säger att du inte är hemma tillräckligt 
mycket och att du inte är en nog bra fru och mamma. 
Du och jag måste välja vems röst det är vi lyssnar till, tror 
på och bekänner över våra liv. Jag minns väl från mitt 
eget liv, då detta blev så tydligt och avgörande för mig. 

2004, ett par år efter Marcus och jag hade gift oss, talade 
Gud till oss att flytta ut till Indien som missionärer. Väl 
på plats började vi direkt resa runt till olika byar och 
hålla mindre möten, där vi predikade evangelium 
och bad för sjuka. Vart vi än kom hade ryktena gått 
före oss och Marcus välkomnades med öppna armar. 
Komplimangerna östes över honom om hur mäktigt 
använd han var av Gud. Vid sidan om stod jag, men ingen 
varken hälsade eller ens tittade åt mitt håll, för jag var ju 
bara en kvinna. Vi reste runt i några veckor och vart vi än 
kom upprepades samma sak. Hur dessa indiska pastorer 
bemötte mig och vad de sa, påverkade mig. Eftersom 
ingen varken såg till eller trodde på mig, började jag 
tänka att jag kanske inte var kallad att predika. Efter ett 
tag började jag också tala ut det. Jag tänkte och talade 
ut det så ofta att jag snart började tro på det själv. 

En morgon, några veckor senare när jag var i bön, kom 
plötsligt Guds mäktiga närvaro och fyllde hela rummet 
och Gud började tala till mig. Ibland är Guds röst mjuk 
och viskande, andra gånger skarp och tillrättavisande. 
Det var den senare rösten som talade till mig den 

morgonen i Indien. Jag minns hela händelsen och vad 
Gud sa, som om det vore igår. Han sa: “Hanna, kommer 
du låta vad andra människor tycker och tänker stoppa 
det som jag har kallat dig till?” Jag visste direkt vad Gud 
syftade på. Jag hade låtit andras röster bli viktigare än 
Guds egen röst och mer än så, jag hade börjat bekänna 
vad de tyckte och tänkte. De indiska pastorerna såg inte 
Guds kallelse att predika över mitt liv, men jag visste 
innerst inne att Gud inte bara hade kallat mig att vara 
Marcus hjälpare vid sidan om, utan att han också hade 
kallat mig att predika. Guds tilltal den morgonen fick mig 
att böja mina knän och be Gud om förlåtelse. Samtidigt 
lovade jag honom att aldrig låta vad andra människor 
tycker och tänker, hindra mig från att fullfölja det Han 
har kallat mig att göra. 

Det kommer alltid att finnas människor i vår närhet som 
kommer att tycka, tänka och säga saker om vem vi är 
och vad vi ska göra. Du och jag måste välja att lyssna till 
Guds röst och låta Hans röst vara den som avgör vem 
vi är och vad vi förmår göra. Vad Gud säger om dig i sitt 
ord är mycket viktigare än vad alla andra säger om dig. 
Guds ord är fyllt med härliga löften om vem vi är och hur 
mycket underbart vi kan åstadkomma med våra liv. Du 
och jag behöver välja att läsa dessa löften, tro på dem 
och tala ut dem över våra liv.

Vad säger då Guds ord om vem vi är och vad är det vi 
ska bekänna om oss själva? Du är unikt skapad av Gud 
och för Gud. När han skapade dig lade han ner en bit 
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av sig själv i dig. Det säger en hel del om hur värdefull 
du är. Du är ett mästerverk, som sången säger, skapad 
med unika gåvor, talanger, egenskaper och med ett 
unikt syfte som bara du kan uppfylla här på jorden. 
Någonstans vet både du och jag att detta är sant, men 
ändå lever många av oss kvinnor med en felaktig syn 
på oss själva. Varför är det så? Jag är övertygad om att 
en bidragande faktor till detta är att vi bygger vår bild 
av oss själva utifrån vad andra människor tycker och 
tänker, vad samhället säger och vad våra erfarenheter 
och misstag säger, när vi borde bygga vår självbild och 
identitet på vad Gud säger. 

Självbild är vår bild eller uppfattning av oss själva, 
medan att finna sin gudagivna identitet handlar om att 
få tag på Guds 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 jude, men Gud utvalde 
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. 

Guds ord är levande och verksamt (Hebr. 4:12). När du 
och jag börjar spegla oss i, det vill säga läsa och tala ut, 

Guds ord över våra liv förändras vi. Våra lägre tankar 
om oss själva försvinner och den Gud har skapat dig till 
kommer fram. En gudagiven identitet byggs inte upp 
genom något du gör utan genom att du förstår vem du 
redan är i Gud. Jakobsbrevet 1:25 säger: “Om du tittar 
noga in i den perfekta lagen som gör dig fri...”(NLT fritt 
översatt). När vi fyller oss med sanningen gör den oss fria 
att våga vara oss själva. När man finner sin gudagivna 
identitet förändras våra svar på frågorna: “Vem är jag?” 
och “Var kommer jag ifrån?”. Vanliga svar på dessa frågor 
brukar vara vad vi jobbar med och våra intressen samt 
staden eller landet vi kommer ifrån. Det är givetvis inga 
felaktiga svar men om vi har vår identitet (trygghet och 
självkänsla) i vad vi jobbar med, vad händer då om vi 
blir arbetslösa, sjuka eller utbrända och inte kan jobba? 
Om vi har vår identitet i landet eller familjen vi kommer 
ifrån, vad händer då om vi möter människor som inte 
tycker om vårt land eller om vi inte har någon familj? 

Vad är då svaren på “Vem är jag” och “Var kommer 
jag ifrån”? Låt oss tillsammans undersöka vad Gud 
säger. Det Han säger håller att bygga på oavsett vem 
vi möter eller vad vi går igenom. Först och främst 
säger Gud redan i 1 Moseboken 1:26 att vi är skapade 
till Guds avbild. Wow, bara det räcker att veta för att 
höja våra tankar om oss själva. Du är ingen cell som 
utvecklats och aporna är inte dina föregångare. Gud 
är god, kärleksfull och kreativ och du är skapad till 
Hans avbild. Bibeln talar också om för oss att vi är 
älskade. Den kanske mest kända versen i hela Bibeln, 
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Johannes 3:16, säger: “Ty så älskade Gud världen att 
han utgav sin egen Son...”. Gud älskar oss så mycket att 
han var villig att offra sin egen Son för att du skulle 
kunna komma tillbaka till honom och få ta del av hans 
kärlek. Du kanske har hört hundratals gånger att Gud 
älskar dig, men har det sjunkit in i ditt hjärta och är 
det den kärleken du bygger ditt liv och din självbild 
på? Efter att ha arbetat med kvinnomöten i flera år, vill 
jag frimodigt påstå att det största vi kvinnor brottas 
med är att vi inte förstår att vi är älskade precis som 
vi är. Vi kanske kan tro på att Gud älskar oss, men vi 
har svårt att älska oss själva precis som vi är. Psaltaren 
139:14, en av mina absoluta favoritverser, säger: 
“Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, 
underbara är dina verk, min själ vet det så väl”. Det 
här är en underbar sanning från Guds ord som jag 
uppmuntrar och utmanar dig till att bekänna över dig 
själv. 1 Johannes brev 3:1 proklamerar att vi är Guds 
barn. Oavsett hur din biologiska familj ser ut tillhör 
du Guds familj. Oavsett om du var önskad eller inte av 
dina biologiska föräldrar säger Gud i Psaltaren 139:16 
att “Hans ögon såg dig när du ännu var ett outvecklat 
foster...dina dagar var bestämda innan någon av dem 
hade kommit”. För Gud var din födsel välplanerad och 
Han har en underbar plan med ditt liv. Fortsättningsvis 
säger Bibeln i Johannes 15:16 att: “Ni har inte utvalt mig, 
utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut 
och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må 
ge er vad ni än ber honom om i mitt namn”. Tänk att vara 
utvald, inte bara av någon människa, utan av Gud själv. 

Du och jag är utvalda, kallade att leva fruktbärande liv 
genom att vara dem Gud säger att vi är och göra det 
Gud säger vi ska göra. 

Reflektion
Vad tror och bekänner du om dig själv? 

Skriv ner Bibelordet från Psaltaren 139:14 och sätt 
in ditt namn i versen för att göra det personligt. Sätt 
upp Bibelordet på din spegel eller något annat ställe 
som du passerar varje dag. Läs och bekänn det högt 
för dig själv.
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Kapitel 6

Lyft din stav

”Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i 
havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han 

säger skall ske, då skall det ske.”
Mark 11:23

Vi vet alla att livet går upp och ner. Ibland är det enkelt, 
underbart och det känns som allt flyter på medan 
det andra gånger är tufft, prövande och vi stöter på 
besvärliga situationer. När Mose och det israelitiska 
folket satte kurs mot det förlovade landet visste de inte 
vilken lång och besvärlig vandring de hade framför sig. 
De skulle få möta många tuffa och rent av omöjliga 
situationer, där endast Gud kunde hjälpa dem. Du och 
jag har också ett löfte om ett förlovat land men precis 
som för det israelitiska folket får också vi, i vår vandring, 
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möta situationer som är tuffa och som för oss verkar 
omöjliga. Vad ska vi göra då? Låt oss läsa om en av dessa 
tuffa situationer, som Mose och det israelitiska folket 
mötte under sin vandring mot det förlovade landet. 
Låt oss samtidigt se och lära oss om Guds trofasthet, 
och om hur vi kan agera i liknande situationer. När vi 
kommer in i berättelsen har det israelitiska folket blivit 
befriade från hundratals år av slaveri i Egypten och har 
nu vandrat en tid i öknen och är väldigt trötta. Med hela 
den egyptiska armén jagandes bakom kommer de fram 
till ett stort rött hav. 

“Mose svarade folket: “Var inte rädda! Stanna upp och 
bevittna den frälsning som HERREN idag skall ge er. Ty 
så som ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se 
dem igen. HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er 
stilla.” Sedan sade HERREN till Mose: “Varför ropar du till 
mig? Säg till Israels barn att de skall dra vidare. Lyft din stav 
och räck ut handen över havet och klyv det, så att Israels 
barn kan gå mitt igenom havet på torr mark... Och Mose 
räckte ut handen över havet, och HERREN drev då undan 
havet genom en stark östanvind som blåste hela natten. 
Han gjorde havet till torrt land, och vattnet klövs itu. Israels 
barn gick mitt igenom havet på torr mark, medan vattnet 
stod som en mur till höger och vänster om dem” 2 Mos 
14:13-16, 21-22.

Israeliterna reagerade, som vi ofta också reagerar när vi 
möter problem och tuffa omständigheter, med rädsla 
och uppgivenhet. Genom Mose uppmuntrar Gud 

dem att inte vara rädda och att inte se på problemen 
eller omständigheterna utan endast fästa sin blick på 
honom. Han lovar dem att “HERREN skall strida för er”. 
Gud fortsätter med att visa sin trofasthet genom att det 
israelitiska folket får bevittna hur Han vänder en omöjlig 
situation till ett mirakel. De får inte bara höra talas om, 
utan själva uppleva, hur Gud gör en väg där det inte såg 
ut att finnas en väg. 

Detta är din och min Gud! Vad vi än möter och går 
igenom finns det alltid en väg igenom. För några år 
sedan, när jag läste den här berättelsen, drog Gud min 
uppmärksamhet till något annat än själva miraklet. Har 
du märkt vad lätt det är när vi läser Bibeln att vi hoppar 
över vissa verser och stycken för vi tycker att vi “kan 
dem”? Gud drog min uppmärksamhet till vad Han sa till 
Mose, innan själva miraklet ägde rum, nämligen: “Lyft 
din stav och räck ut handen över havet och klyv det”. 
Gud visade mig att Mose, genom sin lydnad, var en del 
i miraklet. Sedan hör jag Gud säga: “Hanna, Mose hade 
bara en enkel stav i sin hand, men du har något betydligt 
kraftfullare: Du har mitt ord och Jesu namn”. 

Tänk, Mose hade endast en enkel stav i sin hand men 
med Guds hjälp kunde den klyva ett helt hav. Du och 
jag har så mycket mer, vi har Guds ord som är levande 
och verksamt och vi har Jesu namn som är mycket 
högre än alla andra namn. När vi möter problem och 
omöjliga situationer kan vi också lyfta vår stav, det vill 
säga ta ett av många löften i Bibeln och tala ut det över 
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situationen, tills vårt hav också delar sig. Detta är vad 
jag har praktiserat när jag har mött tuffa och omöjliga 
situationer. Jag har tagit Guds ord och talat ut det över 
min situation, tills jag sett hur havet börjat dela på 
sig och jag, precis som det israelitiska folket, har gått 
igenom på torr mark. 

Jesus visar oss samma princip i Markus 11:23: “Om 
någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, 
och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall 
ske, då skall det ske”. Jesus säger inte att om du gråter och 
klagar tillräckligt länge så försvinner berget. Han säger 
heller inte att om du ber och fastar tillräckligt mycket 
försvinner berget. Jesus säger: Tala till berget! Du och 
jag har auktoritet, då vi tillhör Guds rike, att tala till varje 
berg och problem att försvinna och till varje rött hav att 
klyva sig. Precis som vi varit inne på i de två föregående 
kapitlen är det kraft i det talade ordet.

Vi kommer aldrig att kunna undvika negativa händelser, 
situationer eller omständigheter men vi kan välja vad vi 
talar ut under dessa omständigheter. Våra känslor kanske 
inte alltid följer med i det vi talar men trots att det ibland 
verkar mörkt runt omkring, kan vi välja att tala ut Guds 
löften och genom det behålla vår inre frid och glädje. 
Det är ingen utmaning att tala positivt när allt flyter på i 
livet, när bankkontot är fyllt, när hälsan är på topp eller 
när allt verkar gå vår väg. Det är en större utmaning att 
hålla en positiv bekännelse när allt runt omkring går 
allt annat än vår väg, när omständigheterna är tuffa och 

människor omkring oss kanske talar negativt. Återigen 
har du och jag ett val. Det finns en väg igenom allt vi 
möter och någonsin kommer att möta. När du och jag 
väljer att samarbeta med Gud kommer ingenting vara 
omöjligt (Luk 1:37). Låt oss i och genom allt välja att 
förtrösta på Gud och samarbeta med Honom. Han är 
trofast och vill göra en väg där det inte ser ut att finnas 
en väg. Låt oss, i varje tuff situation, välja att lyfta vår 
stav genom att tala Guds ord och löften tills vi ser havet 
dela på sig och vi kan, precis som det israeltiska folket, 
gå igenom på torr mark.  

Reflektion
Fundera över i vilka situationer du gärna fäster 
blicken på problemet och hur det får dig att känna? 
Testa sedan att, i samma situation, leta upp Bibelord 
som passar och börjar tala ut dem. Du kommer 
förvånas, inte bara över de mirakler du kommer få 
se, utan även över friden du kan behålla oavsett vad 
du möter. 



Guds 
vägar
Del 3 
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Kapitel 7

Du har vad 
som krävs 

”Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att
han med sin kraft  skall hjälpa dem som med

sina hjärtan ger sig hän åt honom.” 
2 Krön 16:9

Nu har vi berört både vikten av våra tankar och våra ord. 
Hela syftet med att få våra tankar och ord i linje med 
Guds tankar och ord, är för att kunna vandra på Guds 
högre vägar. De fem sista kapitlen i boken kommer 
därför handla om just detta. Min längtan är att du och 
jag ska förstå att vi kan få vandra på Guds högre vägar 
och vara ett redskap i Hans hand. 

I bokens olika kapitel kommer jag ofta tillbaka till att 
många kvinnor brottas med att de inte duger och tror 
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att Gud inte kan använda dem. Man jämför sig med 
andra och tycker att man inte är så bra som dem. Man 
har kanske vuxit upp i ett kärlekslöst hem och var enligt 
deras föräldrar bara “ett misstag”. Andra kvinnor lyssnar 
till och är styrda av vad andra tycker och tänker hela 
tiden. Man är livrädd att inte passa in och gör allt för att 
få vara en i “gänget”. Vissa nedvärderar sig själva vilket 
leder till att man känner sig värdelös och utan hopp 
för framtiden. Man tänker: “Använd av Gud. Nej, det 
gäller inte mig”. Men det är förstås inte sanningen. Alla 
kvalificerar vi i Guds rike. Även om du och jag inte tror 
på oss själva, tror Gud på oss! Han har skapat oss och vet 
att vi har vad som krävs. Gud har en unik och underbar 
plan med varje människas liv. Som jag nämnt tidigare 
säger Bibeln att: “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” Ps 
139:16. Den här versen visar tydligt att oavsett vad våra 
föräldrar eller andra människor runt omkring tycker och 
säger, såg Gud till dig och mig och hade en detaljerad 
plan för våra liv redan när vi var outvecklade foster. Det 
handlar inte om att komma på något eget att göra utan 
snarare att upptäcka vad du redan är kallad, utvald och 
designad till att göra. 

Kraften och förmågan att göra Guds vilja sitter inte i 
oss. När Gud ser ditt hjärta och din villighet tvekar han 
inte en sekund att fylla dig med sin kraft. “Ty HERRENS 
ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall 
hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom...” 

2 Krön 16:9. Du kanske känner dig svag men när du 
arbetar med Gud, arbetar du aldrig i egen kraft. Utöver 
vetskapen att Gud bistår med sin kraft har han dessutom 
gett oss en Hjälpare, den helige Ande. Sakarja 4:6 säger: 
“Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min 
Ande, säger HERREN Sebaot”. Jesus arbetade inte heller 
i sin egna kraft när han vandrade här på jorden. Innan 
Han klev ut i sin kallelse och sitt uppdrag blev han fylld 
av den helige Ande och han visste att hans efterföljare 
behövde samma sak. Jesus säger till sina lärjungar 
i Johannes 14:16: “Jag skall be Fadern, och han skall ge 
er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er...”. I 
Apostlagärningarna 1:4,8 uppmanar 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”. I de resterande kapitlen i 
Apostlagärningarna kan vi läsa om hur den helige Ande 
och lärjungarna verkade tillsammans på ett fantastiskt 
och mirakulöst sätt. Den helige Ande är ett löfte från 
Gud till oss alla. Han är en gåva till dig och mig för att 
vara vår hjälpare, lärare och tröstare och han vill vara 
med oss mitt i vår vardag.

Jag minns en gång när jag skulle förbereda mig inför 
sex kvinnomöten jag skulle ha under en helg. Jag låg 
i min hotellsäng, på en missionsresa till Pakistan (det 
finns vanligtvis inte så mycket mer yta att vistas på i de 
enkla hotellrummen), och bad och försökte samla mina 
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tankar. 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 till 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”. Där i det enkla hotellrummet 
i Pakistan får jag en riktig uppenbarelse av Gud. 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 Hjälparen 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. 

Vi behöver inte vara perfekta för att Gud ska kunna 
använda oss. Bibeln är fylld av berättelser om vanliga 
människor, som du och jag, med både fel och brister, 
men som Gud ändå använt till att förvandla andra 
människors liv, städer och till och med nationer. Om 
Gud endast använder sig av perfekta människor varför 
utvalde han då Mose till att leda sitt folk ut ur Egyptens 

fångenskap? Mose var, enligt honom själv, inte någon 
duktig talare och hade till och med mördat en annan 
person. Om Gud endast letar efter människor med 
perfekt bakgrund hur kunde han då välja den föräldralösa 
flickan Ester, vars enda egenskap som nämns var att hon 
var vacker. Ändå kunde Han använda henne till att rädda 
hela det judiska folket. Om Gud endast kan använda dem 
som har den rätta utbildningen eller som har gått på den 
bästa bibelskolan, då gjorde Han ett dåligt val av alla 
sina lärjungar. Alla Hans följeslagare var enkla människor 
utan utbildning och ändå sades det om dem där de gick 
fram och predikade: “Nu är de här också, de som har vänt 
upp och ner på hela världen” Apg 17:6. Vem vi är, hur vår 
bakgrund ser ut och vad vi kan göra i egen kraft, är inte 
väsentligt för Gud. Det som räknas är vad Han har lagt ner 
i dig, hur Han ser på dig och hur mycket Han tror på dig. 
I Hans mått mätt och i Hans ögon har du vad som krävs.

Reflektion
Har du tankar av att du inte har vad som krävs? Hur 
stor del är den helige Ande av ditt liv? Får Han verka 
med sin kraft genom dig?
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Kapitel 8

Utvald just för en 
tid som denna
”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er 

och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, 
sådan frukt som består...”

Joh 15:16

I Guds ögon har du och jag vad som krävs. Dessutom 
är vi utvalda av Honom. I Johannes 15:16 står det: “Ni 
har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt 
om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som 
består...”. Ordet utvald betyder bland annat att vara 
handplockad och förstklassig. Vi är varken några kopior 
eller andrahandsval utan handplockade av Gud och är 
Hans förstklassiga val. När vi förstår det sträcker vi på 
oss och lyfter vår blick. Genom hela Bibeln har Gud 
utvalt människor som han använt mäktigt. En av dessa, 
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som jag redan nämnt flertalet gånger, är Ester. Ester var 
en enkel och föräldralös flicka som växte upp med sin 
fosterfar Mordokaj, som var jude. En dag blev hon tagen 
till palatset, då kung Ahasveros letade efter en ny fru. 
Ester vann kungens favör och blir utvald bland tusentals 
andra kvinnor att bli landets drottning. 

Efter en tid gick en skrivelse ut, på grund av att kungens 
närmaste man Haman avskydde judarna, att hela det 
judiska folket skulle förintas. Då förändrades hela Esters 
situation och ställning. Guds kallelse kom till henne, 
genom Mordokajs röst, att gå in till konungen för att 
vädja för det judiska folket. Ester tvekade till en början, 
då det var förbjudet att gå in till konungen utan hans 
tillåtelse. Den som gjorde detta kunde dödas. Då höjde 
Mordokaj sin röst ytterligare en gång till Ester och säger 
i Ester 4:14: “Vem vet om du inte nått kunglig värdighet 
just för en tid som denna?” När Ester hörde detta fattade 
hon mod till sig och beslutade sig för att våga gå in till 
konungen. Trots att det innebar att hon riskerade sitt 
eget liv, var hon villig att göra sin del för att rädda det 
judiska folket. 

Precis som Ester kan också vi tveka att våga tro och 
göra stora ting för Gud. Kanske är vi rädda för vad det 
kommer att kosta oss. Gud gav Ester ytterligare en chans 
att svara ja på det som Han hade kallat henne till. Hon 
beslutade sig för att gensvara och våga gå. Även om du 
och jag har tvekat om vi ska lyda det Gud har talat till oss 
och kallat oss till, ger Gud oss alltid en chans till. Kanske 

är det anledningen till att du läser den här boken, för 
att du ska inse att det aldrig är för sent att säga ja till 
Guds kallelse. Romarbrevet 11:29 säger: “Ty sina gåvor 
och sin kallelse kan Gud inte ångra”. Gud ångrar inte det 
Han kallat dig till. Men om du säger nej, kommer Han att 
välja någon annan. 

När vi läser vidare i Esters bok kan vi se den fantastiska 
fortsättningen. Tack vare att Ester gensvarade och 
vågade att gå in till kungen, blev hela det judiska 
folket räddat. Precis som Esters uppdrag är ditt och 
mitt uppdrag att rädda människor. Oavsett vilka 
gåvor Gud har lagt ner i dig och vad din kallelse är, är 
vi alla kallade till att rädda andra människor genom 
att berätta om Jesus. I missionsbefallningen i Markus 
16:15-16 står det: “Gå ut i hela världen och predika 
evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt 
skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd”. 
Missionsbefallningen finns med i alla fyra evangelier. 
Guds hjärta är att rädda människor genom att de får 
höra de goda nyheterna om Jesus och om Hans död och 
uppståndelse på korset. “Men jag är ingen predikant”, 
kanske du säger. Missionsbefallningen gäller oss alla. Vi 
behöver alla hjälpas åt. I 2 Korintierbrevet 5:11 står det: 
“Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi 
vinna människor...”. Du och jag kan inte bestämma hur 
många som väljer att ta emot Jesus men vi kan göra 
vårt yttersta för att försöka vinna så många människor 
som möjligt. 
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Jag var tjugo år gammal när jag upplevde Guds 
kallelse. Direkt bestämde jag mig för att åka till Indien 
tillsammans med en vän. Väl nere i södra Indien, 
närmare bestämt bergstationen Kotagiri, hjälpte vi till 
på ett barnhem. Samtidigt öppnade Gud flera dörrar 
för oss att predika och betjäna människor på olika sätt. 
En av dessa dörrar var till en skola, där rektorn bad oss 
att komma och predika. Ingen av oss hade någonsin 
predikat evangelium tidigare och definitivt inte på 
engelska, men Guds kärlek inom oss ville så gärna 
sträcka oss ut till dessa hinduer, så vi bestämde oss för 
att anta utmaningen. 

Väl framme på skolan ledde rektorn oss in i en aula med 
cirka 500 elever i tonårsåldern. Jag hade då aldrig talat 
till så många människor på en och samma gång, vilket 
gjorde mig nervös. Men när jag väl fick mikrofonen i 
handen kom den helige Ande över mig och all nervositet 
försvann. Vi predikade väldigt enkelt om Jesus och korset 
i cirka tjugo minuter och bjöd därefter in till frälsning. 
Synen av sex tjejer med hindubakgrund, som kom fram 
för att ta emot Jesus, fick bådas våra hjärtan att slå några 
extra slag. Vi bad frälsningsbönen och de bad efter oss, 
medan deras tårar rann nerför deras kinder. 

På kvällen efter vi hade lagt oss var det omöjligt för mig 
att sova. Händelsen samma kväll spelades upp i mitt inre 
om och om igen. Med stor vördnad inför Gud och med 
tårar i ögonen förstod jag att jag hade fått vara med och 
göra någonting som kommer eka in i evigheten. Allt 

jag tidigare varit med om i mitt tjugoåriga liv kändes 
meningslöst i jämförelse med denna kväll. Jag visste att 
Gud hade brännmärkt mitt hjärta för resten av livet. Det 
fanns ingenting annat jag ville satsa mitt liv på än att 
föra andra människor till Jesus. 

Jag har nu haft privilegiet att föra tusentals med 
människor till Jesus runt om i världen. Hur är det möjligt? 
Markus 1:17 ger oss svaret: “Jesus sade till dem: Följ mig, 
så skall jag göra er till människofiskare”. När vi bestämmer 
oss för att följa Jesus gör han oss till människofiskare. Det 
är upp till oss att följa Jesus och det är upp till honom att 
förvandla oss till människofiskare. 

Om någon av oss skulle höra ropet från ett barn som 
höll på att drunkna skulle vi alla springa dit och kasta 
oss i vattnet för att rädda barnet. Sanningen är att det 
finns massor av människor i din närhet som håller på 
att drunkna utan Jesus. Du, och kanske endast du, kan 
kasta ut livbojen till dessa människor. Det finns inget 
mer fantastiskt än att föra andra människor in i Guds rike 
genom Jesus Kristus. Jag ser det inte som ett uppdrag vi 
måste utföra utan snarare som ett privilegium. Tänk att du 
och jag är utvalda och att vi får vara en del i det viktigaste 
uppdraget som någonsin har givits till människor. 

Jesus säger: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt 
hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd...
och din nästa som dig själv” Matt 22:37,39. Jag tror att 
meningen med livet är just detta att älska Gud med allt 
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vad vi är och har samt att älska andra människor. När vi 
älskar Gud först blir det enkelt att älska andra människor. 
Det bästa vi kan göra för att älska andra människor är 
att ge dem evangelium. Gud har kanske ingen annan 
på den plats där du och jag befinner oss. Han har utvalt 
och kallat oss att vara Hans händer, fötter och mun till 
de människor vi har runt oss.

Vi behöver inte vara speciellt profetiska för att kunna 
uttyda att det är den sista tiden vi lever i. Vi behöver 
alla göra vår del för att bärga in den sista skörden. Jag 
är övertygad om att nu mer än någonsin kallar Gud på 
oss kvinnor att inta vår rätta position i Guds rike. Jag är 
övertygad om att vi, vid sidan av alla män, kommer att 
få se hur “Herren låter sitt ord förkunnas, stor är skaran av 
kvinnor som kommer med glädjebudet” Ps 68:12. Ester var 
utvald av Gud att komma med glädjebudet till Judarnas 
folk. Våga du också, precis som Ester gjorde, att tro på 
att du är utvald - just för en tid som denna.

Reflektion
Reflektera över vad det innebär för dig att du är 
utvald av Gud. Hur kan du vara Hans händer, fötter 
och mun till människorna i din omgivning? Vilka 
omprioriteringar kan du göra för att ge dig ännu 
mer till missionsbefallningen?

Kapitel 9

Det du fått som 
gåva ge som gåva

”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva 
han har fått, som goda förvaltare

av Guds mångfaldiga nåd.”
1 Petrus brev 4:10

 
Efter Gud hade kallat mig dröjde det inte länge förrän 
jag träffade och gifte mig med min man Marcus. Marcus, 
som är ett par år äldre än mig, hade börjat predika innan 
vi blev ett par och hade på så sätt fått en klarare bild av 
vad han var kallad till och vad vi tillsammans skulle göra 
för Gud. Ett par år efter vi hade gift oss, när vi flyttade till 
Indien som missionärer, var det dags för mig att också ta 
steget ut på vattnet och börja predika tillsammans med 
Marcus. Jag blev hans lärljunge och lärde mig väldigt 
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mycket av och genom honom. Marcus är en eldig 
evangelist som springer fram och tillbaka på scenen 
och mer eller mindre ropar ut budskapet Gud har lagt 
på hans hjärta. Eftersom Marcus var min lärare försökte 
jag så gott det gick att göra precis som han gjorde, men 
kände att jag aldrig riktig var så eldig, rörlig och duktig 
som honom. Känslan av att det inte riktigt kändes bra, 
efter jag hade predikat, pågick under en tid och jag 
tog upp det kontinuerligt i mina böner till Gud. En av 
gångerna, som jag tog upp det, var när vi precis hade 
predikat på en ledarkonferens i Pakistan. När jag var 
ensam en stund, mellan alla predikouppdrag, passade 
jag på att tala lite med Herren. Plötsligt, som en blixt från 
himlen (tror självklart att uppenbarelsen faktiskt kom 
från himlen) inser jag att det inte är meningen för mig 
att jag ska försöka vara som Marcus. Han har kallelsen 
av en evangelist och jag är ingen evangelist. Gåvan 
Gud har lagt ner i mig är mer som en profetisk lärare. 
Det kanske låter enkelt och uppenbart nu, men för mig 
var detta ett avgörande, befriande och livsförvandlande 
ögonblick i mitt liv. Jag hade inte kunnat nå min fulla 
potential i Gud om jag hade fortsatt att försöka agera 
som en evangelist. Matteus 10:8 säger: “...Det ni har fått 
som gåva, ge det som gåva.” Du och jag kan bara ge det 
som vi själva har. Vi når vår fulla potential först när vi 
upptäcker och betjänar i och genom de gåvor Gud har 
gett oss. 

Gud skapade fisken med gälar så att den kan simma och 
andas under vatten. Gud skapade fågeln med vingar, då 

han har tänkt att den ska kunna flyga. På samma sätt 
har Gud lagt gåvor och egenskaper i våra liv för att vi 
ska kunna göra det som vi är skapade till att göra. Det 
handlar inte om att komma på något eget eller prestera 
i egen kraft, utan ta reda på vad Gud har tänkt om dig 
och mig. Gud har gett oss naturliga gåvor, talanger och 
egenskaper i enlighet med vår kallelse. Dessa gåvor fick 
vi, eller fröet till dessa gåvor som vi kan utveckla och växa 
i, redan när vi föddes. Hur vet vi då vad som är vår gåva 
eller våra gåvor? Jag uppmuntrar dig till att söka Herren 
och låta Honom tala till dig. Be att Gud ska uppenbara 
dina gåvor och hur Han vill använda dig i dem. 

När vi förstår vad Gud har kallat oss till att göra, när vi 
har funnit vår plats och förstått vilka gåvor vi har, är det 
viktigt att vi förstår varför vi har fått gåvor. 1 Petrus brev 
4:10 säger: “Tjäna varandra, var och en med den nådegåva 
han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga 
nåd.” Vår kallelse och våra gåvor är till för att tjäna andra 
människor. Vi har alla naturliga och övernaturliga gåvor 
från Gud som han vill att vi ska växa till i, så vi kan vara 
till välsignelse vart vi än går. Våra naturliga gåvor kan 
vara vad som helst. När vi ger dem till Gud förvandlar 
Han dem till något fantastiskt. Gud frågade Mose: “Vad 
är det du har i handen?” 2 Mos 4:2. Mose hade bara en 
enkel herdestav gjord av trä men när han gav den till 
Gud kunde den både skapa vatten ur en klippa och 
dela Röda havet. Samma sak gäller dig och mig. När vi 
bestämmer oss för att ge det vi har, även om det verkar 
litet, till Gud kan Han förvandla det till ett mirakel. När 
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Guds Ande får röra vid våra naturliga gåvor blir de gåvor 
som kan förvandla människors liv och förhärligar Gud.

Gud vill också ge oss övernaturliga gåvor. Paulus säger: 
“Bröder, jag vill inte att ni skall vara okunniga i fråga om 
de andliga tingen...Men hos var och en uppenbarar sig 
Anden så att det blir till nytta...Men allt detta verkar en 
och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt 
var och en” 1 Kor 12:1,7,11. “Sträva ivrigt efter kärleken, 
men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt 
profetians gåva” 1 Kor 14:1. Gud har lagt underbara 
naturliga gåvor i ditt liv redan innan du föddes men han 
vill därmed inte att du ska vara okunnig, och inte söka 
efter att fungera, i de övernaturliga gåvorna. Du kan 
själv läsa vidare om vilka dessa övernaturliga gåvor är i 
1 Korintierbrevet 12:8-10. Bibeln säger “sök också vinna 
de andliga gåvorna...”, vilket innebär att vi inte ska vara 
nöjda utan söka efter att få bli mer använda av Gud. 
Gud har använt mig åtskilliga gånger i olika nådegåvor 
och jag vill dela med mig av från ett av dessa tillfällen. 
Det jag kommer dela här hände på ett av våra möten, 
men jag vill poängtera att de andliga nådegåvorna 
fungerar precis lika bra utanför kyrkans väggar. 

Vi var i mellersta Sverige och predikade. Jag satt på 
bänken i kyrkan och det var strax min tur att gå upp 
att predika, då Guds Ande kom över mig på ett fysiskt 
kännbart sätt. Hela min kropp blev varm och jag kände 
Herrens beröring påtagligt. Han gav mig fem olika 
budskap till fem olika människor. När det var dags för 

mig att gå fram började jag först profetera över tre olika 
människor. Sedan fick jag ett budskap i andra tungor 
samt uttydningen till en fjärde. Det sista ordet var i form 
av kunskapens ord, det vill säga övernaturlig kunskap 
om någon eller någons situation. Jag brottades lite med 
det, då det hade ett allvarligt innehåll. Jag visste inte till 
vem det var så jag talade ut det inför hela folkskaran. 
Ordet jag fick var att det fanns en person som hade vuxit 
upp väldigt kärlekslöst och aldrig känt sig älskad. Denna 
eftermiddag hade personen i fråga brottats med att den 
inte orkade fortsätta leva och hade sagt till Gud att om 
du inte talar till mig ikväll orkar jag inte mer. Efter att 
ha levererat detta budskap kände jag att jag varit lydig 
Gud och kunde börja predika budskapet Gud hade lagt 
på mitt hjärta den kvällen. Efter mötets slut, när jag gick 
ut för att fika, kom en kvinna fram och drog mig lite åt 
sidan. Hennes lite rödaktiga ögon vittnade om att hon 
hade gråtit. Hon kramade om mig och tackade mig för 
att jag var lydig och sa att ordet som gått ut i form av 
kunskapens ord var till henne. Hon hade känt starkt 
den eftermiddagen att hon inte hade något att leva för 
längre och var desperat efter en hälsning från Herren. 

Anledningen till att jag berättar det här vittnesbördet 
är för att jag vill få oss att förstå att både de naturliga 
och övernaturliga gåvorna finns till för att välsigna, 
uppmuntra och tala till andra människor. Det är av 
stor vikt att du och jag strävar efter att också få de 
övernaturliga gåvorna och att vara lydiga då de, som i 
det här fallet, till och med kan innebära liv och död. Gud 
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vill beröra människor hela tiden men han behöver dig 
och mig för att kunna göra det. Låt oss ta det som vi har 
fått som gåva och ge det som gåva. 

I de tre senaste kapitlen har jag nu berört att du har 
vad som krävs för att kunna bli använd av Gud. Du är 
utvald och har unika gudagivna gåvor för att fullborda 
din kallelse från Gud. När du och jag inser detta är vi 
också redo för att växa i de gåvorna samt ta steget ut på 
Guds högre vägar, vilket är just vad de två sista kapitlen 
i boken handlar om.  

Reflektion 
Reflektera och be över dessa frågor: Vad är jag duktig 
på? Vad har jag fått för naturliga gåvor? Hur kan jag 
ge de gåvorna till Gud? Hur vill jag bli använd av 
Gud? Fungerar jag i någon nådegåva? Har jag sökt 
att fungera i någon nådegåva? 

Kapitel 10

Förlös din 
gudagivna 
potential

”Men en del föll i god jord och bar frukt, 
hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.”

Matt 13:8

När vi har upptäckt våra gåvor är det upp till oss vad 
vi gör med dem. Du och jag behöver förstå att vi har 
obegränsad potential på insidan. Gud har lagt ner en 
bit av sig själv, sin potential, som frön i oss. För att fröna 
ska få växa till behöver du och jag förvalta, vattna och 
ta hand om dem. Frön växer inte till av sig själva. De 
behöver vatten, solljus och näring. Tro mig, jag har allt 
annat än gröna fingrar så det mesta som försöker växa 
till i mina blomkrukor där hemma, gör det inte. De 
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dör på grund av att jag inte tar hand om dem. De frön 
Herren har lagt ner i oss behöver vår uppmärksamhet 
annars växer de inte till utan kanske till och med dör. Du 
och jag behöver investera i och satsa på vår potential 
och kallelse. I det här kapitlet vill jag tala om hur vår 
potential kan multipliceras genom att vi investerar vår 
tid, våra pengar och vad vi är villiga att offra. 

Först och främst behöver vi investera vår tid. Det finns 
ingen bättre investering än tid. Det vi investerar vår tid i 
kommer att växa. Att avskilja tid till, och att umgås med, 
Jesus är grunden till allt vi kommer göra för honom. Det 
finns inga genvägar till att lära känna Herren och det som 
Han har tänkt för oss. Du och jag behöver umgås med 
honom som är källan till vår potential och kallelse. Utan 
honom kan vi inte bära frukt. I Johannes 15:4 står det: 
“Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära 
frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så 
kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig”. Spelar ingen 
roll hur “duktiga” vi har blivit i vår kallelse och våra gåvor, 
utan att förbli i Jesus kan vi inte bära frukt.

För att fröna på insidan ska växa till behöver vi också 
investera vår tid i att fylla oss med rätt undervisning. Om 
du till exempel har en kallelse till lovsång, läs böcker av 
andra lovsångsledare, gå på konferenser om lovsång 
eller kanske en bibelskola med inrikting lovsång. Om 
din kallelse gäller någonting utanför Sverige, investera 
din tid i att lära dig engelska eller vilket språk det är du 
behöver. Vad än din kallelse må vara, investera din tid i 
det som leder dig framåt i den kallelsen. 

Det tredje jag vill nämna gällande tid är att spendera 
den med rätt människor. Vi blir som dem vi umgås 
med. En klok kvinna sa till mig en gång att umgås med 
dem som är närande och inte tärande. Vilka människor 
som är närande är de som själva vandrar i en intim 
relation med Jesus och gör det Han har kallat dem till. 
Välj att spendera tid med människor som har samma 
brand för Jesus och umgås med människor som lever 
ut sin kallelse.

Att investera i vår kallelse och potential har också att 
göra med våra pengar. Vi behöver ge vårt tionde men 
inte stanna där, utan även offra rikligt in i Guds rike. Det 
vi gör med våra pengar visar vart vårt hjärta och fokus 
är. Låt oss också använda våra pengar till att investera 
i vad som gynnar vår kallelse. Detta kan vi göra till 
exempel genom att köpa undervisning, gå på bibelskola 
eller kanske köpa eventuell utrustning vi behöver för 
att kunna komma in i och fullgöra vår kallelse. Ibland 
skojar jag och säger att när jag gifte mig fick jag inga 
pengar på banken men en bokhylla full med kristen 
undervisning och ett pass fullt av stämplar. Marcus hade 
valt att investera allt han hade i att gå på bibelskola, åka 
på missionsresor och köpa kristna undervisningsböcker. 
Vad tacksam jag är att han, redan innan vi träffades, 
hade valt att investera i kallelsen. Den investeringen har 
i stort sett varit grunden som vi har byggt vidare på i 
vår gemensamma kallelse och vandring med Herren. 
Vad som än gynnar att din gudagivna potential växer 
till i dig, investera dina pengar där. Luk 6:38 lovar oss att 
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när vi gör det får vi så mycket mer tillbaka: “Ge, och ni 
skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud 
ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det 
mätas upp åt er.”

Att investera i sin kallelse kan också innebära det vi 
är villiga att lägga ner, välja bort eller offra för att vår 
gudagivna potential ska växa till och få mer utrymme 
i våra liv. Vid ett flertal gånger har Herren talat till mig 
om saker jag ska lämna, offra eller förändra för att ta 
nästa steg i min kallelse. När jag började tjäna Gud 
arbetade jag samtidigt som lärare, ett yrke som jag 
älskade. Både Marcus och jag visste att Gud hade kallat 
oss till missionärer och predikanter, men medan vi sakta 
men säkert byggde upp vårt missionsarbete behövde 
vi jobba vid sidan om. 2011, efter ett tydligt tilltal från 
Herren, lämnade Marcus sitt andra jobb för att kunna 
predika på heltid. Detta var verkligen en glädjens dag, 
då han inte velat göra annat sedan kallelsen kom till 
honom flera år tidigare. För mig var det lite annorlunda. 
Jag älskade att resa och predika, men jag var också 
väldigt fäst vid mitt lärarjobb och mina elever. 

I början av höstterminen 2012 började jag få 
stressrelaterade symptom i min kropp. Hjärtklappning, 
yrsel och sömnproblem löste av varandra varje dygn. 
Under en av dessa nätter, när jag låg sömnlös i min säng, 
talade plötsligt Herren till mig. Det enda han sa var en 
fråga: “Hanna, vad är ditt livs dröm?” Frågan medförde 
att en Gudsfruktan kom över mig där jag låg. Jag såg hur 

mitt lärarjobb hade tagit över både min tid och fokus 
den sista tiden och var inte alls det “tältmakeri”, vid sidan 
av min kallelse, som jag hade tänkt från början. Efter att 
ha dröjt ett tag med mitt svar viskade jag (Marcus låg 
och sov bredvid mig), med tårar rinnande nerför mina 
kinder: “Herre, mitt livs dröm är att predika hand i hand 
med Marcus ut till jordens yttersta gräns”. Mina egna 
ord till Herren, blev det som några månader senare fick 
mig att säga upp mig och precis som Marcus kliva ut i 
heltidstjänst för Gud. För mig var det ett offer, något jag 
behövde välja bort i mitt liv, för att min potential och 
kallelse skulle kunna komma till nästa nivå. Detta har jag 
förstås aldrig ångrat en sekund, då det Gud har planerat 
för oss alltid är så mycket bättre än allt vi försöker hålla 
fast vid. Att maximera sin potential och kallelse innebär 
alltid ett offer och ett pris att betala. Jesus säger till oss i 
Matteus 16:24: “Om någon vill följa mig, skall han förneka 
sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig”. 

När man slår upp ordet potential betyder det en 
inneboende förmåga som utvecklas eller inte utvecklas. 
Du och jag har alla en gudagiven potential. Vi har olika 
kallelser och uppgifter i Guds rike, men vi har alla samma 
möjlighet att finna, förlösa, utveckla och maximera vår 
gudagivna potential. Bibeln talar om olika jordmåner 
som bär olika mycket frukt: “Men en del föll i god jord och 
bar frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt” Matt 
13:8. Låt oss vara visa investerare och välja att investera 
i det som har evigt värde. Låt oss välja att investera vår 
tid, pengar och vara villiga att offra det som krävs för 
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att kunna fullborda det Gud har tänkt och för att bära 
hundrafaldig frukt.

Reflektion
Hur investerar du din tid och dina pengar idag? 
Vad kan du göra för förändringar i ditt dagliga 
veckoschema för att frigöra mer tid och investera 
den i din Gudagivna potential? Vad är du villig att 
göra för uppoffringar för att fullborda din kallelse?

Kapitel 11 

Löp ditt lopp
för Herren

”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

Nu har vi kommit till bokens sista kapitel. Vi har berört 
vikten av våra tankar, ord och hur vi kan finna vår kallelse 
och uppdrag i livet. Sista kapitlet önskar jag ska få bli 
det som får oss att ta det där steget över båtkanten, som 
Petrus gjorde, ut på vattnet och ut i vår kallelse. Vi är alla 
kallade av Herren till ett specifikt, unikt lopp där alla 
gåvor, talanger, personligheter, män och kvinnor, unga 
och gamla behövs. Vad vi gör med den kallelsen ligger 
däremot i våra egna händer. Låt oss inte bara vara ordets 
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hörare utan också dess görare. Med hjälp av liknelsen 
av ett vanligt löparlopp, vill jag ge dig några enkla steg 
som hjälper dig att komma igång samt fortsätta löpa 
ditt lopp uthålligt för Herren.

Jag älskar att vara ute i skogen och löpa och har varit 
en löpare i över tjugo år. Vid ett flertal gånger har olika 
personer kommit till mig med en önskan att jag ska 
hjälpa dem att också komma igång med motionsformen 
löpning. Mitt gensvar på deras förfrågan är alltid att 
allting börjar med ett beslut. Att måla om huset börjar 
med ett beslut. Att utbilda sig börjar med ett beslut. 
Att bli mer hälsosam börjar med beslut. Att börja läsa 
Bibeln börjar med ett beslut. Allting vi gör och någonsin 
kommer att göra börjar med ett beslut. Samma sak gäller 
vårt lopp vi har att löpa för Herren. Vi behöver fatta ett 
beslut. Beslutet hjälper oss att inte lyssna till våra känslor, 
vilka ofta går både upp och ner. Beslutet hjälper oss att 
inte ändra oss oavsett vad andra människor väljer att 
göra eller inte göra. 

Herren letar ständigt efter människor som vill fatta 
ett beslut att säga ja till sin kallelse. När Jesaja hörde 
Herrens rop i Jesaja 6:8: “Vem skall jag sända och vem 
vill vara vår budbärare?”, fattade han ett beslut. Direkt 
gensvarade han med att säga: “Här är jag, sänd mig!”. 
Ropet från himlen är fortfarande detsamma. Lukas 10:2 
säger: “Skörden är stor, men arbetarna är få...”. Låt oss 
fatta ett beslut att gensvara på samma sätt som Jesaja 
och överlåta oss till att bli arbetare till skörden. 

Nästa steg för att bli en löpare är att snöra på sig skorna 
och ta första steget. Samma sak gäller vårt himmelska 
lopp. Efter att ha fattat beslutet att säga ja till vår kallelse, 
behöver vi ta första steget. 

2004 bodde Marcus och jag i Indien som missionärer. 
Precis före ett av de många predikotillfällena vi hade sa 
Marcus till mig: “Ikväll är det din tur att predika”, så lämande 
han rummet och slog igen dörren efter sig. Många tankar 
snurrade i mitt huvud. Tankar på att det inte var speciellt 
accepterat att predika som kvinna i Indien. Tankar på att 
jag aldrig förr hade predikat evangelium och framför allt 
inte på engelska. Samtidigt dök tankar upp i mitt inre från 
tidigare tilltal från Gud, där budskapet var tydligt: “Hanna, 
jag har kallat dig till att predika mitt ord”. Även om Marcus 
inte förstod det fullt ut, var han ett redskap Gud använde, 
då och många gånger sedan dess, för att pusha mig ut 
på vattnet och in i det som hade Gud kallat mig till. Jag 
bestämde mig för att göra det som jag lärt mig göra i 
alla situationer som verkade omöjliga, nämligen be och 
söka Gud. Det är märkligt och samtidigt helt underbart 
hur saker och ting förändras inom oss när vi ber. Efter en 
stund i Guds närvaro började självförtroendet och tron 
växa inom mig. Istället för att känna vånda såg jag fram 
emot att få dela med mig om berättelsen om Jesus. Då 
min engelska inte var den bästa tog jag till vad jag lärt 
mig av den kände evangelisten TL Osborn. Jag gjorde 
precis vad han gjorde en gång när han predikade i 
Frankrike, nämligen skrev ner hela predikan ordagrant i 
mitt anteckningsblock. 
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När kvällen kom och det var dags att predika var det 
inga uppmuntrande blickar jag fick från de indiska 
pastorerna. De förstod att det var jag, och inte Marcus, 
som skulle predika denna kväll. Jag gjorde mitt bästa 
för att bortse från dessa blickar och började predika. 
Jag hann knappt börja innan jag kände Guds kärlek och 
kraft fylla och flöda genom mig. För varje mening jag 
predikade (ja, eller läste innantill för att vara exakt) blev 
jag mer och mer övertygad om att det bara är genom 
att lyssna och ta emot detta budskap dessa underbara 
indier kunde bli frälsta. De flesta var enkla bybor som 
antingen var hinduer eller sikher. Det fanns både 
barn, vuxna och äldre samlade för att lyssna, hungriga 
efter att finna frid med sin Skapare. Efter budskapet 
inbjöd jag till frälsning och många kom fram för att be 
frälsningsbönen tillsammans med mig. Samtidigt som 
jag ledde dem i bönen strömmade nya tankar genom 
mitt sinne som alla kan summeras med att det fanns 
inget annat jag ville göra med mitt liv. Innerst inne 
visste jag att det här var början på något nytt. Efter att 
ha välkomnat dessa underbara indier in i Guds rike, bad 
vi även för sjuka. Flera vittnade om att Gud hade helat 
deras sjuka kroppar och krämpor. Kvällen blev för mig 
ännu ett bevis på att det spelar ingen roll vem det är 
som predikar. Det är evangelium, budskapet om Jesus, 
som är Guds kraft som frälser var och en som tror, först 
juden och sedan greken (Rom 1:16). 

Den kvällen i norra Indien var detta första steg för mig 
i mitt lopp för Gud. Hade jag inte tagit det där första 

steget för många år sedan hade jag kanske aldrig 
kommit igång med att göra det Gud har kallat mig att 
göra. Marcus hjälpte till, genom att pusha mig att göra 
något jag aldrig hade gjort tidigare. Jag ber att mina ord 
i den här boken ska få göra samma sak för dig; få dig att 
våga kliva ut och ta det där första steget. 

Vissa, som vill börja löpa, tror att de behöver all sorts 
utrustning för att komma igång och köper på sig både 
det ena och det andra. Andra läser och studerar om hur 
man ska sätta ner foten, hur man ska andas och i vilken 
temperatur eller underlag det passar bäst att löpa. 
Förberedelserna blir så långa och avancerade att de 
aldrig känner sig redo att börja. I vissa fall börjar skorna 
till och med att samla damm. Resultatet blir att de helt 
enkelt aldrig kommer igång. 

Många gånger gör vi likadant i vårt lopp för Gud. Vi 
gör ingenting, då vi tror att vi inte är riktigt redo än. Vi 
tror att vi behöver vara näst intill perfekta innan Gud 
kan bruka oss, vilket absolut inte är sant. Om Gud bara 
kunde använda perfekta människor skulle Han inte ha 
många att verka genom och Han skulle heller inte få 
äran för det som görs. Andra troende sitter bara och 
väntar. Man väntar på “Guds timing”, vilket låter väldigt 
andligt och fint, men jag är övertygad om att Gud för 
det mesta väntar på oss. 

Du kan börja tjäna Gud där du är med det du har. Gud 
sa till Gideon: “Gå i denna din kraft” Dom 6:14. När Gud 
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valde David såg han inte till det människor såg, utan till 
han såg till hjärtat. När Gud kallade mig till missionsfältet 
var min engelska bristfällig och jag hade då inte gått 
någon bibelskola. Men det hindrade inte Gud från att 
använda mig. 

Samma sak gäller dig. Jag uppmuntrar dig att ta det 
första steget i enlighet med din kallelse, sen kommer 
Gud att leda dig vidare. Det är, som man säger, lättare 
att styra en rullande bil. Snöra på dig skorna och ta det 
första steget så kommer du snart vara igång i ditt lopp 
för Herren. 

När Marcus kom in i mitt liv hade jag redan varit en löpare 
i närmare åtta år. Jag hade troget löpt mina cirka fem 
kilometer tre gånger i veckan år in och år ut. Jag hade 
ingen utrustning och köpte i princip liknande skor varje 
gång. En dag frågade Marcus, som också är en löpare, 
mig varför jag inte löpte längre sträckor snabbare. Det 
kanske låter konstigt i dina öron men jag hade aldrig ens 
tänkt tanken. Hans fråga utmanade mig att avancera i 
min löpning. Idag ser min löpning helt annorlunda ut 
med variation i både hastighet, längd och upplägg. 
Dessutom har jag köpt på mig lite bättre utrusning som 
både hjälper och utmanar mig i löparspåret. 

Återigen är detta en bra liknelse gällande vårt lopp för 
Herren. Bara för att du kan börja tjäna Herren där du är 
betyder inte det att Gud vill att du ska stanna där. Hans 
tankar är så mycket högre för dig och mig. Det tredje 

steget Gud vill att vi ska göra är avancera i vår löpning. 
Jag tror att om vi inte avancerar kommer vi att stagnera. 
Gud vill att vi avancerar och utvecklas, både i våra gåvor 
och i vår karaktär. 

När Marcus och jag gifte oss hade han redan gått 
bibelskola och vi satte igång med missionsarbetet 
direkt. Efter att jag hade predikat ett par år tillsammans 
med Marcus började Gud tala till mig om bibelskola. 
Han planterade en längtan i mitt hjärta att växa i Ordet. 
Först förstod jag inte riktigt hur det skulle gå till. Jag 
jobbade både som lärare och med missionen och vi 
bodde i Sävsjö, där det inte fanns någon bibelskola. Jag 
hade kunnat “stanna där”, då min situation rent praktiskt 
inte gjorde det möjligt för mig att gå bibelskola, men 
Herrens tilltal i mitt hjärta lämnade mig inte. Gud ville 
att jag skulle avancera i min “löpning”. Efter mycket bön 
och funderande träffade vi en dag några goda vänner 
som nämnde om hur bra Rhema correnspondence 
Bibleschool med Kenneth Hagin var. Direkt kände jag 
grönt ljus i mitt hjärta. Detta var min lösning. Under 
tre år, medan jag jobbade som lärare och vi var ute 
och reste på helger och på missionsfältet, läste jag 
Rhemas bibelskola, vilket fick mig att växa enormt. Var 
det en enkel väg? Verkligen inte. Den krävde all min 
fria tid, fokus och disciplin. En sak har jag lärt mig om 
både vanlig löpning och loppet för Herren. Om vi vill 
avancera kommer det inte ske utan överlåtelse, fokus 
och disciplin. 1 Korintierbrevet 9:24-27 säger: “Vet ni inte 
att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det 
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bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla 
som tävlar underkastar sig i allt hård träning - de för att 
vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som 
aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. 
Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. I stället slår 
jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte 
själv på något sätt skall komma till korta vid provet, när 
jag predikar för andra.”

Marcus och jag bygger hela vårt arbete, i vår 
missionsorganisation Good News To All People, i tro. Vi 
ber och söker Herren för att sedan gå ut på vattnet. Varje 
år ökar vi vår budget så att vi hela tiden lever beroende 
av Gud. Bibeln talar om att bära trettio- , sextio- eller 
hundrafaldig frukt. Jag tror att det är upp till dig och mig 
hur mycket frukt vi vill bära. Hur du och jag väljer att 
förvalta våra talenter och gåvor är upp till oss var och en. 
Vi kan vara nöjda med att löpa sakta och göra lite grann 
för Gud. Det kostar oss inte så mycket och vi kan leva lite 
som vi vill. Eller så kan vi välja att maximera våra liv, vara 
redo att betala det pris som krävs, hela tiden avancera i 
vår löpning och bära hundrafaldig frukt. 

Om man ska bli en duktig löpare måste man lära sig 
uthållighet. Man får inte ge upp när man precis har 
börjat, utan ge det lite tid. Man blir inte en löpare bara för 
att man har testat några rundor. Man behöver komma 
över den där första vallen. När man gjort det och ens 
kondition börjat ta form blir det en helt annan njutning. 
Man behöver också uthållighet när man väl löper sina 

lopp så att man inte stannar förrän man sprungit över 
mållinjen. Ibland, när kroppen känns tung och trött, kan 
det vara lockande att ge upp längs med vägen, men att 
ge upp är inte ett alternativ. 

Det fjärde och sista steget i vårt himmelska lopp är att 
löpa uthålligt. Bibeln talar mycket om just uthållighet. 
Hebreerbrevet 12:1-2 säger: “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. Och 
låt oss 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”. 
Hur kan vi då löpa uthålligt i våra lopp för Gud? För det 
första behöver vi lägga bort allt som tynger. Det kan 
vara synd, negativa erfarenheter, människors sårande 
ord, felaktiga tankebyggnader och så vidare. Vad som 
än stjäl vårt fokus från Jesus och det lopp vi ska löpa för 
Honom, är något vi behöver göra oss av med för att löpa 
effektivt och uthålligt. Som löpare vet jag hur underbart 
det är när våren kommer och jag får lägga av mig alla 
tunga vinterlöparkläder och ta på mig de tunna och 
lätta vårkläderna. Hela löpningen blir lättare. På samma 
sätt är det när vi löper för Herren. Allt vi kan lägga av 
som tynger oss, gör vår löpning lättare och vi kommer 
kunna löpa hela loppet ut. 
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Det andra Hebreerbrevet 12 tar upp, för att kunna löpa 
uthålligt, är att ha blicken fäst på Jesus. Jesus har lovat 
att alltid vara med oss. Han är dessutom vårt ultimata 
exempel på att vi kan, oavsett hur tufft vårt lopp är, 
slutföra det Gud kallat oss att göra. Det är en sak att 
börja starkt, men vi vill inte bara börja starkt utan också 
avsluta starkt. Vi har många förebilder att se upp till som 
har tjänat Gud uthålligt hela livet utan att förlora sitt 
fokus. Kanske är du en äldre kvinna som redan löpt länge, 
bra mycket längre än mig. Då vill jag ändå uppmuntra 
dig att inte luta dig tillbaka och varva ner. Jag gillar vad 
en av mina förebilder, Kurt Johansson, sa i en intervju 
på Kanal 10. Han hade precis fyllt sjuttio och fick frågan 
om han inte skulle dra sig tillbaka nu och bara njuta av 
det fruktbärande arbete han hade varit med och gjort. 
Du och jag kan inte annat än att både uppmuntras och 
utmanas av hans svar: “Dra mig tillbaka?! Det är när man 
ser mållinjen som man får extra energi, så nu är det bara 
att öka”. 

När vi har fattat det viktiga beslutet att löpa vårt lopp för 
Herren, tagit det första steget och avancerat längs med 
vägen, låt oss då också löpa uthålligt ända tills vi får 
höra de välkända orden från vår Frälsare och Mästare: 
“Väl gjort du gode och trogne tjänare”. 

Gud har höga tankar och vägar för dig och mig. Låt oss 
tillsammans börja fylla oss med Hans högre tankar, tala 
ut Hans ord och löften och ta klivet ut på Hans högre 
vägar och bli sanna kvinnor i tjänst för Gud!

Reflektion
Fundera på var du är i ditt lopp för Gud. Vad är ditt 
nästa steg i din kallelse? Hur kan du avancera i ditt 
lopp? Vad behöver du lägga av för att kunna löpa 
ditt lopp uthålligt?
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Bibelord
 

”Jag har anpassat vissa av Bibelorden
för att göra dem personliga för dig när du läser 

och talar ut dem över dig och ditt liv.”

Dålig självbild ➡ Rätt självbild

Ps 139:14
“Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, 

underbara är dina verk, min själ vet det så väl.”

1 Mos 1:26
“Låt oss göra (ditt namn) till Guds avbild...”

1 Joh 3:1
“Se, vilken kärlek Fadern har skänkt mig: att jag får kallas 

Guds barn, och det är jag också.”

Oälskad ➡ Älskad

Joh 3:16
“Ty så älskade Gud mig att han utgav sin enfödde Son,

för att jag som tror på honom inte skall gå förlorad 
utan ha evigt liv.”
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Ord 8:17
“Gud älskar mig som älskar Honom, och jag som söker 

Honom, jag finner Honom.”

1 Joh 4:10
“Kärleken består inte i att jag har älskat Gud utan

i att han har älskat mig och sänt sin Son till försoning
 för mina synder.”

Oro & Fruktan ➡ Tro

Ord 3:5
“Jag förtröstar på HERREN av hela mitt hjärta, och förlitar 

mig inte på mitt förstånd.”

5 Mos 31:6
“Jag är stark och frimodig, inte rädd eller förskräckt.... 
Ty HERREN, min Gud, går själv med mig. Han skall inte 

lämna mig eller överge mig.”

Fil 4:6-7
“Jag gör mig inga bekymmer för något utan låter Gud i 

allt få veta mina önskningar genom åkallan och bön med 
tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, 

bevara mitt hjärta och mina tankar i Kristus Jesus.”

Stress ➡ Frid

Joh 14:27
“Frid lämnar Gud efter sig åt mig. Sin frid ger Han mig. 

Inte ger Han mig en sådan frid som världen ger. Jag låter 
inte mitt hjärtan oroas och är inte modlös.”

Ord 3:24
“När jag lägger mig skall inget förskräcka mig, och när jag 

lagt mig skall jag sova gott.”

2 Tess 3:16
“Må han som är fridens Herre ge mig sin frid alltid

och på allt sätt.”

Modlöshet ➡ Hopp

Jer 29:11
“Gud vet vilka tankar Han har för mig, säger HERREN, 

nämligen fridens tankar och inte ofärdens för
att ge mig en framtid och ett hopp.”

2 Tim 1:7
“Ty den Ande som Gud har gett mig gör mig

inte modlös, utan är kraftens, kärlekens
och självbehärskningens Ande.”

Fil 1:6
“Jag är övertygad om att Han som har börjat ett gott verk 

i mig också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.”
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Kraftlöshet ➡ Kraft

Fil 4:13
“Allt förmår jag i Honom som ger mig kraft.”

Jes 40:29
“Gud ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka.”

Jes 41:10
“Jag fruktar inte, ty Gud är med mig, jag ser mig inte 

ängsligt om, ty Han är min Gud. Gud styrker mig, Han 
hjälper mig, Han uppehåller mig med sin rättfärdighets 

högra hand.”

Ensamhet & Utanförskap ➡ Gemenskap

Ps 27:10
“Om än min far och mor överger mig,

tar HERREN emot mig.”

Rom 8:31b
“Är Gud för mig, vem kan då vara emot mig...”

Matt 28:20b
“...och se, Jesus är med mig alla dagar intill tidens slut.”

Hopplöshet ➡ Hopp

Hebr 10:23
“Jag håller orubbligt fast vid hoppets bekännelse, ty den 

som har gett mig löftet är trofast.”

Rom 15:13
“Må hoppets Gud uppfylla mig med all glädje och frid 
i tron, så att jag överflödar i hoppet genom den helige 

Andes kraft.”

Ef 1:18
“Jag ber att mitt hjärta skall upplysas, så att jag förstår 

vilket hopp Han har kallat mig till och hur rikt på härlighet 
hans arv är bland de heliga...”

Förkastelse ➡ Utvald & Kallad

Joh 15:16
“Jag har inte utvalt Gud, utan Gud har utvalt mig och 

bestämt om mig att jag skall gå ut och bära frukt, sådan 
frukt som består...”

Ps 139:16
“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.”

Jes 55:8-9
“Mina tankar är inte dina tankar, och dina vägar är inte 

mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är 
högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än dina 

vägar och mina tankar högre än dina tankar.”
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Besök gärna vår hemsida
www.gntap.org



Guds vilja, tankar och vägar för oss och 
våra liv är mycket högre än vad vi kan 
föreställa oss. Att upptäcka och inse 
detta, för att sen ta det till sig och handla 
på det, är det bästa vi någonsin kan göra.

I den här boken, vill Hanna Bloom, att 
du ska bli inspirerad och förstå mer 
utifrån Guds ord till att:

• Få tag i Guds högre tankar och göra dig av med negativa och 
felaktiga tankar om dig själv, Gud och andra.

• Göra Guds ord till en verklighet i ditt liv, genom att läsa och tala 
ut Guds löften i varje situation. 

• Upptäcka Guds högre vägar för dig, hur du tar första klivet ut 
samt fortsätter vandra på de vägarna. 

På ett enkelt och praktiskt sätt undervisar författaren grundläggande 
bibliska principer, om hur vi bemöter de problem som främst pågår 
i vårt sinne varje dag. Boken riktar sig först och främst till kvinnor 
men kan med fördel även läsas av män.  

Hanna Bloom bor i Sävsjö med sin man Marcus. 
Tillsammans driver de missionsorganisationen 
Good News To All People vars fokus är att predika 
för hinduer, muslimer och buddhister genom 
stadsvida evangelisationskampanjer samt att 
undervisa pastorer och ledare på eldskonferenser. 
Hanna brinner dessutom för att kvinnor i Sverige 
ska få tag på sanningen om vem de är i Gud och 
vad Han har kallat dem till. Hennes längtan är att

få se en skara av kvinnor resa sig upp, ta klivet ut och bli kvinnor i 
tjänst för Gud.
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