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förvandlad för att förvandla

Introduktion

Jag böjde mina knän på det kalla golvet vid sidan av 
sängen, precis som jag hade gjort så många gånger 

tidigare, och umgicks med min älskade Herre. Han hade 
bara varit min Herre i drygt ett år. Innan dess kände jag 
honom bara som Frälsaren. Året var 2001 och jag hade 
åkt på min första missionsresa till Indien tillsammans 
med en vän. Året som låg bakom hade varit det bästa i 
mitt liv. Jag hade upptäckt vad det kristna livet verkligen 
handlade om: att vandra med Jesus varje dag. Han hade 
mött mig, förvandlat mig och kallat mig att lämna allt 
jag kände till, för att följa honom. Och jag hade sagt ja, 
vilket hade fört den där försiktiga, ”vanliga” frikyrkotjejen 
ända till södra Indien. 

Där på golvet i Indien, med hörlurarna från min 
bandspelare på och lovsångskassetten spelandes för 
fullt, hör jag plötsligt Herren säga: ”Jag vill lära dig 
de tre L:n.” Jag längtade och hungrade ständigt efter 
att höra från Gud, den ljuvligaste rösten av alla. Mitt 
anteckningsblock och min penna låg därför alltid precis 
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bredvid mig (tänk att det fanns en tid för Ipaden!). Jag 
greppade pennan och gav klartecken till Herren att han 
kunde fortsätta, varpå han säger: ”Läs och förvandlas. 
Lyssna och förvandlas. Lyd och förvandla.” Det var bara 
tre enkla meningar, råd eller uppmaningar, kalla det vad 
du vill, men varje ord exploderade i mitt inre. 

Att förändras är inte alltid enkelt. Att förvandlas kan 
därmed verka omöjligt. I egen kraft är det med rätt 
hög sannolikhet omöjligt, men inte för Gud. “Det som 
är omöjligt för människor är möjligt för Gud” (Luk 18:27). 
När vi kopplar samman med universums Skapare 
omdefinieras ordet möjligt, och våra naturliga barriärer 
och begränsningar försvinner. 

Guds längtan är inte att bara att ge oss en frälsningsbiljett 
till himlen, utan att vi ska bli förvandlade. Förvandlade 
från syndare till frästa. Från blinda till seende. Från 
hopplöshet till hopp. Från att söka efter självuppfyllelse 
till att söka efter att göra Herrens vilja. Denna förvandling 
sker genom att läsa Guds ord och lyssna till hans röst. 
När vi väljer att ge Guds ord främsta platsen i våra liv, och 
verkligen ta det till oss, förvandlas vi. Åtskilliga gånger 
har jag fått vara med om hur Ordet har förvandlat mig. 
Ibland direkt, andra - och betydligt fler - gånger över tid. 

Guds röst och tilltal likaså. Det har genom åren varit ord 
av kärlek och ömhet ifrån Fadern, andra gånger den 
helige Andes överbevisning och tillrättavisning samt 
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vägledning från den gode Herden. Oavsett typ av tilltal 
har Guds röst in i mitt liv och situation både format, 
uppmuntrat och bevarat mig i hans vilja. 

Det är när vi själva är förvandlade som vi kan förvandla 
andra. Det finns inget bättre än att få vara med och 
förvandla människors liv: att få föra dem från död till liv, 
från mörker till ljus och från bundenhet till frihet. Detta 
sker genom vår lydnad. 

Jag ber att Herren, genom denna bok, ska ta med dig 
på en spännande och förvandlande resa. Jag ber att 
innehållet ska inspirera dig till att både vilja och förstå att 
du, tillsammans med Gud, kan vara med och förvandla 
andra människors liv, till och med för evigheten. Jag 
ber och tror att du, precis som jag, kommer att bli 
”FÖRVANDLAD för att FÖRVANDLA.”

Från mitt hjärta till ditt
/ Hanna





Del 1
 LÄS och 

förvandlas 
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Kapitel 1
Guds ord förvandlar

Predikan efter predikan har uppmuntrat oss till det. 
Hundratals böcker har skrivits om ämnet. Pastorer, 

och andra ledare, har använt sig av ord som: ”bör, 
behöver, råder till och livsviktigt”, för att få oss att börja. 
Jag talar om att läsa Bibeln. Trots allt som har sagts 
och gjorts tidigare, känner jag mig ledd till att göra 
ytterligare ett försök att inspirera till att läsa, eller på 
annat sätt, fylla oss med Guds ord. 

Idag finns det så mycket teknik till vår hjälp. Vi kan 
både läsa och lyssna på Ordet genom appar. Vi kan ha 
Bibeln på våra mobiler och läsplattor. Olika versioner, 
översättningar och språk finns enkelt tillgängliga. Detta 
gör att vi alla kan hitta både en form och tid som passar 
oss att dagligen fylla oss med Guds ord. Vi kan göra det 
i bilen, på bussen eller på promenaden. Vi kan göra det 
på morgonen, lunchrasten eller innan vi lägger oss. 
Det finns helt enkelt inga bra eller hållbara ursäkter att 
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inte fylla sig med Guds ord. Det handlar bara om vi är 
hungriga eller inte. 

När jag var liten var jag väldigt kräsen med mat. Med 
handen på hjärtat hade jag faktiskt inte ens smakat på 
mycket av den mat jag sa att jag inte gillade. När jag efter 
mycket övertalning väl gjorde det, upptäckte jag att jag 
faktiskt gillade en hel del. Psaltaren 34:9 säger: ”Smaka 
och se att HERREN är god.” Jag är övertygad om att om 
vi bara får uppenbarelse om vad Guds ord gör (en egen 
upplevelse av och får ”smaka på”) kommer en längtan 
efter mer att uppstå. Ordspråket ”äta sig hungrig, 
svälta sig mätt” är inte bara sant gällande lekamlig mat, 
utan också när det gäller Livets bröd, Guds ord. När vi 
själva får erfara dess kraft, behövs inte längre några 
uppmaningar med laddade ord, utan vi kommer själva 
att välja bort mindre viktiga saker och prioritera att fylla 
oss med Guds ord. När vi får uppleva vad Guds ord gör i 
våra liv kommer vi att värdesätta det över allt annat och 
vi kommer hålla med David när han säger: ”Din muns 
undervisning är bättre för mig än tusentals stycken guld 
och silver” (Ps 119:72). 

I, men inte av, den här världen

Guds ord förvandlar och vi behöver alla bli förvandlade. 
Vi lever i ett samhälle vars fokus är jag, mig och mitt. Vi 
lever i ett land där rätt och fel suddas ut allt mer. Vi lever i 
en tid där mängden information, antal röster och intryck 
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är fler än någonsin 
tidigare. Om vi inte gör 
någonting, kommer vi 
att dras med och tro att 
allt som pumpas ut är 
sant. Men det finns en 
annan väg. Den vägen är att låta oss förvandlas genom 
Guds ord: “Och 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). När vi fyller oss 
med Guds ord förnyar det våra sinnen, så vi kan urskilja 
vad som är av Gud och inte. Det hjälper oss att behålla 
skärpan för att kunna pröva information, röster och alla 
dagliga intryck vi ständigt utsätts för. 

Vi är, precis som Jesus, kallade till att leva i, men inte av, 
den här världen. Jesus bad för sina lärjungar, där också 
du och jag ingår: ”Jag ber inte att du skall ta dem ut ur 
världen utan att du skall bevara dem för det onda. De är inte 
av världen, liksom inte heller jag är av världen” (Joh 17:15-
16). Sedan lägger han till hur detta är möjligt: ”Helga dem 
i sanningen, ditt ord är sanning” (v17). Det går att leva i 
den här världen, utan att den här världen lever i oss, när 
vi älskar, håller oss till och blir helgade i Sanningen.

Jesus visade att det gick. Han kom och vände hela 
den dåtida världen upp och ner genom sina ”nya” 
lärosatser, men framför allt genom sitt liv. Jesus kom 

Guds ord förvandlar 
och vi behöver alla 

bli förvandlade 
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och demonstrerade att vi inte behöver tänka och agera 
som ”alla andra”. Vi är kallade att följa Hans exempel 
och därmed själva bli exempel värda att följa. Paulus 
säger frimodigt: ”Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi 
exempel” (1 Kor 11:1). Om vi ska kunna vara med och 
göra skillnad i människors liv, kan vi inte bara tala om 
den rätta vägen, utan måste också visa på den genom 
våra liv. Ingen av oss önskar vara som en död fisk, 
som bara flyter med strömmen. Vi kan, och är kallade 
till, att istället anta mentaliteten av en lax, och hoppa 
uppströms. För att kunna gå mot strömmen och våga 
vara annorlunda, behöver vi fylla oss med Guds ord. 
Israels folk behövde plocka manna varje dag (om de 
sparade något började det växa maskar i det och det 
luktade illa): ”Då sade HERREN till Mose: ’Se, jag skall låta 
det regna bröd från himlen åt er. Folket skall gå ut och 
samla så mycket de behöver för varje dag’” (2 Mos 16:4). 
På samma sätt behöver vi, för att inte anpassas efter den 
här världen, ”plocka och äta” himmelskt manna, Guds 
Ord, varje dag.  

Levande och verksamt

När vi ”äter” Guds ord förnyar det vårt sinne, det vill säga 
vårt sätt att tänka. När Jesus vandrade här på jorden 
kan vi, vid ett flertal tillfällen, läsa att han visste vad 
människor tänkte i sina hjärtan (vilket han förstås vet 
också idag): ”Bland lärjungarna kom frågan upp, vem som 
kunde vara störst bland dem. Jesus visste vad de tänkte i 
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sina hjärtan…” (Luk 9:46-47). Anledningen till att det ens 
tas upp i Bibeln är för att det han såg var något som inte 
behagade Gud och behövde avslöjas och förändras. Om 
och om igen visade till och med hans egna lärjungar, 
efter att ha vandrat med honom i flera år, att deras sätt 
att tänka inte var förändrat, än mindre förvandlat. Detta 
hindrade dock inte Jesus att tro att de kunde förändras. 
Han som själv var Ordet visste också kraften däri: ”Ty Guds 
ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något 
tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ 
och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats 
uppsåt och tankar” (Hebr 4:12). Jesus visste att om han 
bara fortsatte att tala Guds ord, skulle det levande och 
verksamma Ordet förvandla dem. Paulus hade samma 
övertygelse. Han hade predikat på många platser och 
sett förvandlingen som skedde när människor valde 
att ta emot Guds ord: ”Därför tackar vi alltid Gud för att 
ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till 
er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget 
ord, något som det verkligen är, ett ord som är verksamt 
i er som tror” (1 Tess 2:13). På samma sätt kommer vi, 
varje gång vi kommer i kontakt med Guds ord, vare sig 
vi läser, mediterar på eller hör det, att bli förvandlade. 
Ordet kommer att döma också våra hjärtans uppsåt och 
tankar, så vi kan avslöja och göra oss av med det som 
inte behagar Gud. 

Som med så mycket annat i livet, önskar vi ofta att 
all förvandling skedde på en gång. Vi lever i en ”drive 
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in” kultur, där vi inte förväntas vänta mer än en kort 
stund innan vi får våra behov mötta och vår nuvarande 
situation förändrad. Mycket kan vi påverka, men vi kan 
inte förändra Gud. Han är Skaparen, den Allsmäktige och 
evige Guden: ”Vet du inte, har du inte hört att HERREN är 
en evig Gud, som har skapat jordens ändar?” (Jes 40:28). 
Hans ordningar och tillvägagångssätt kan vi inte påverka 
och han är inte intresserad av några ”quick fix”, utan vill 
forma fram en långvarig och bevarad förändring i våra 
liv. Hebreerbrevet 10:36 säger: ”Ni behöver uthållighet för 
att göra Guds vilja och få vad han har lovat”, och det gäller 
även vår egen förvandling. Det vi dock kan påverka och 
göra, är att avsätta regelbunden tid med Guds ord och 
därmed låta Ordet få verka på de områden som Herren 
(och förhoppningsvis också vi) vill förändra. 

Tänk och tala Guds ord

Innan Josua kliver ut i tjänst säger Gud dessa viktiga ord: 
”Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på 
den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer 
allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar 
dig, och då skall du ha framgång” (Jos 1:8). För att denna 
blivande, mäktiga ledare inte skulle påverkas av vad alla 
andra sa, av den här världen och för att lyckas i det han 
var kallad till att göra, uppmanades han att både tänka 
på Guds ord och inte låta det vara skilt från hans mun. 
Detta är två nycklar även för oss idag. 
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Våra tankar är viktiga. Någon sa: ”Think great, talk great, 
do great” (Tänk stort, tala stort, gör stort). Det vi tänker 
- talar vi inom kort. Det vi talar - leder till handling. 
Våra handlingar påverkar både vårt eget och andras 
liv. För att förvandlas behöver vi därför bestämma oss 
att medvetet tänka på Guds ord. Jag gillar att använda 
ordet idissla Guds ord, det vill säga tugga det om och om 
igen i våra sinnen. Det kanske till en början inte verkar 
göra någon nytta, men att vara levande och verksamt är 
Ordets sanna natur, och det kommer därför att förvandla 
vårt sätt att tänka. Dessutom, när vi är upptagna med 
att idissla Guds ord, lämnar det inget utrymme att tänka 
på fiendens lögner. 

För att förvandlas behöver vi också se till att Ordet inte 
är skilt från vår mun. Det handlar inte om att kunna alla 
verser i Bibeln utantill, och som en inprogrammerad 
robot gå runt och rabbla dem. Men vi behöver förstå att 
vi inte kan tro och be Gud om något, och samtidigt låta 
våra munnar tala motsatsen. Vi behöver medvetet välja, 
oavsett omständigheter och vad vi ser, hör och känner, 
att tala ut Sanningen. Om vi till exempel brottas med om 
Gud verkligen har utvalt och kan använda oss behöver 
vi välja att tala ut löften som: ”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). När livet 
pressar på och vår egen styrka är slut kan vi sätta vår 
förtröstan till Herren genom att frimodigt bekänna: ”Allt 
förmår jag i honom som ger mig kraft” (Fil 4:13). När vi 
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börjar samarbeta med Herren, genom att hålla med om 
vad han säger, sker ett verk på vår insida och sakta men 
säkert förvandlas vi: ”Jag är övertygad om att han som 
har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill 
Kristi Jesu dag” (Fil 1:6).

Målet för vår förvandling

Vad är det då för verk som Herren vill fullborda i oss? Vid 
ett tillfälle kom Johannes döparens lärjungar till honom 
och berättade hur människor gick för att döpas av Jesus 
och inte av honom. Mellan raderna kan man se att de 
var avundsjuka. Johannes svar var dock allt annat än 
avundsjukt: ”Han måste bli större och jag mindre” (Joh 
3:30). Samma sak är sann för oss idag. Verket han vill 
göra i oss är att vi ska bli mindre och Jesus större och det 
är fullbordat när vi har förvandlats och blivit som Jesus. 

Det grekiska ordet för förvandlas är metamorfos, och 
betyder bland annat att byta form. Det är samma 
ord som används när en larv blir en fjäril. Larven går 
igenom en total förvandling, byter form, och blir en 
fjäril. Målet för vår förvandling är att vi ska byta form 

och bli som Kristus. Vi 
kan inte i egen kraft bli 
Kristuslika. Precis som vi 
läste ovan är det Herren 
som gör och fullbordar 
verket, men det sker när 

Målet för vår 
förvandling är att 
vi ska ”byta form” 

och bli som Kristus
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vi väljer att samarbeta med honom genom att fylla oss 
med Guds ord. 

Guds ord samarbetar i sin tur alltid med Guds Ande. 
Jesus, som var med vid skapelsen, känner väl till den 
oerhörda och mirakulösa samverkan mellan Anden och 
Ordet. När Guds ord talades tog den helige Ande Ordet 
och skapade varje del av universum. Kristuslikhet i oss 
sker på samma sätt. När vi prioriterar, tar emot och följer 
Guds ord kommer den helige Ande att samarbeta med 
Ordet och forma oss till att bli mer och mer lika Jesus: 
”Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens 
härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma 
bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, 
Anden” (2 Kor 3:18). När vi med ärliga och öppna hjärtan 
möter Jesus, både genom bön och Ordet, förvandlas vi 
och kan därmed reflektera Jesus till vår omvärld.
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Kapitel 2
Guds ord 

genererar tro

Drygt 400. Så många gånger talas det om tro i Bibeln. 
Det säger en del om dess betydelse. Tro är grunden 

i vår relation med Herren: ”Utan tro är det omöjligt att 
behaga Gud” (Hebr 11:6). Tro är motsatsen till fruktan: 
“Var inte rädd. Tro endast” (Mark 5:36b). Genom tro kan 
vi övervinna världen: ”Ty allt som är fött av Gud besegrar 
världen, och detta är den seger som har besegrat världen: 
vår tro” (1 Joh 5:4). Tro kan till och med flytta berg: ”Amen 
säger jag er: 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). 

Biblisk tro får emellertid inte blandas ihop med mänsklig 
tro. ”Thomas, en av de tolv, han som kallades Tvillingen, 
hade inte varit med dem när Jesus kom. De andra 
lärjungarna sade nu till honom: ’Vi har sett Herren.’ Men 
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han svarade dem: ’Om jag inte får se hålen efter spikarna 
i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och 
inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro’” (Joh 
20:24-25). Thomas tro byggdes enbart på fysiska bevis. 
Han behövde få se och sticka fingret i hålen, annars 
kunde han inte tro. Den mänskliga tron tror bara efter 
att den har fått se, höra eller uppleva. Jesus var god nog 
att låta Thomas få den upplevelse han behövde men 
säger sedan åt honom: “Därför att du har sett mig, tror 
du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser” (Joh 20:29). 

Biblisk tro bygger inte på det 
vi upplever med våra fysiska 
sinnen: ”Ty vi lever här i tro, 
utan att se” (2 Kor 5:7). Biblisk 
tro bygger på Guds ord och 
löften. Abraham, även kallad 

”Trons fader”, besatt denna tro: ”Så står det skrivet: Till 
fader för många folk har jag satt dig, och det är han inför 
Gud som han trodde på, honom som gör de döda levande 
och kallar på det som inte är, som om det vore till. Där allt 
hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli 
fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina 
efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte 
på att hans egen kropp saknade livskraft - han var då 
omkring hundra år - och att Saras moderliv var dött. Han 
tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i 
tron och gav Gud äran” (Rom 4:17-20). Abraham valde att 
lita mer på Guds löfte än på sin egen svaga kropp. Han 

Biblisk tro 
bygger på Guds 
ord och löften
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satte Guds ord högre än vad hans känslor uttryckte. När 
tiden gick utan förändring, växte hans tro sig bara starkare. 
Abraham ”var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var 
han också mäktig att hålla” (Rom 4:21). Att vara övertygad 
innebär att vara absolut säker, orubblig och ha visshet 
om: “Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet 
om det man inte ser” (Hebr 11:1). Biblisk tro är något vi alla 
behöver och förmodligen längtar efter mer av. Men hur får 
vi då denna tro? Romarbrevet 10:17 ger oss svaret: ”Alltså 
kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.” 
Trons byggsten(ar) är Guds ord. 

Upplysta hjärtan

De två grekiska ord som används när Bibeln talar om 
Guds ord, är logos, som enkelt förklarat betyder Guds 
allmänna ord, och rhema, som innebär ett talat eller 
uppenbarat ord. I Romarbrevet 10:17 används rhema. 
Detta innebär att det är det uppenbarade ordet som 
generar tro. I Efesierbrevet 1:17-18 ber Paulus för oss att: 
”…vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er 
vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt 
kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, 
så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt 
på härlighet hans arv är bland de heliga…” Vishetens och 
uppenbarelsens Ande finns tillgänglig för oss alla och vi 
kan alla bli uppfyllda av honom genom andedopet. Få 
saker överträffar när uppenbarelse kommer från Guds 
ord. Våra hjärtan och sinnen blir upplysta och vi förstår. 
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Det blir en ”aha-upplevelse” och kan beskrivas som en 
explosion av ljus och liv på insidan. Samma explosion 
ger tro. Vi bara vet att vi vet att löftet, eller vad det är 
vi har läst, gäller oss. Ett av de vanligaste sätten Gud 
talar till oss på är genom att ge oss uppenbarelser från 
sitt ord (mer om detta i kapitel 9). Jag ber samma bön, 
som Paulus gör ovan, för dig som läser detta. Jag ber att 
du ska få bli uppfylld av vishetens och uppenbarelsens 
Ande och att Guds ord ska få största sprängkraft på din 
insida och ge dig den uppenbarelse, det ljus, det liv och 
den tro du behöver.

Tro på Gud

Genom Guds ord lär vi känna, och får en uppenbarelse 
om, vem Gud är. Det står om Jesus: ”Han kom till sitt eget, 
och hans egna tog inte emot honom” (Joh 1:11). Varför 
tog de inte emot Jesus, deras Messias, när han kom och 
vandrade mitt ibland dem? Svaret är att de inte kände 
igen honom. Gedigen tro och förtröstan kommer av att 
vi lär känna Herren. Guds främsta längtan är att få en 

intim relation med var och en 
av oss. Utifrån den relationen 
vill han att vi ska lära oss att 
alltid förtrösta på honom 
oberoende av vad som sker 
runt omkring. 

Gedigen tro 
och förtröstan 

kommer av att vi 
lär känna Herren
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Ett av mina absoluta favoritbibelord, som också är skrivet 
på vår sovrumvägg, är Ordspråksboken 3:5: ”Förtrösta på 
HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.” 
Den engelska versionen, Amplified Bible, målar ut samma 
bibelord på följande talande sätt: ”Förtrösta på, luta dig 
mot, va trygg i, Herren av hela ditt hjärta och sinne, förlita 
dig inte på ditt förstånd, din egen insikt eller förståelse.” 
Luta sig mot och va trygg i, visst låter det underbart? Det 
är enkelt att luta sig mot någon som man känner. Det 
är omöjligt att lära känna Herren fullt ut, och förstå vem 
han är, utan att också läsa hans ord. När vi fyller oss med 
Guds ord genererar det en djup förtröstan och tro på 
Gud. Ordet lär oss vem han är och att vi kan vila i hans 
händer oavsett vad vi möter. 

Genom både Gamla och Nya Testamentet lär vi känna 
Guds olika karaktärsdrag och hans personlighet. 
Vi lär känna honom som universums Skapare. Den 
allsmäktige Guden. Herden. Frälsaren. Vårt segerbaner. 
Mirakelgöraren. Världens ljus. Vägen, Sanningen och 
Livet. Namnet över alla andra namn. Konungarnas 
Konung och herrarnas Herre. Alfa och Omega. Vi lär 
känna hans storhet, helighet, rättfärdighet och kärlek. 
Vi får dessutom kunskap om och del av alla hans 
underbara löften. Allt det Gud är och det Jesus gjorde 
under Bibelns tid, både kan och vill han göra även idag: 
”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet” 
(Hebr 13:8).  
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Tro på vem vi är i Kristus

Många människor är otrygga och brottas med att våga 
tro på sig själva. Man har låtit andra röster, människors, 
samhällets och kulturens, forma bilden av vem man är 
och utifrån det satt sitt värde och vad man förmår. Men 
Guds ord kan förändra denna felaktiga bild. Guds ord 
bygger en tro på Gud, men också på vilka vi är, vad vi har 
och vad förmår i och genom Jesus. Oavsett vad andra 
människor tycker och säger, lär Ordet att vi är skapade till 
Guds avbild och till att råda (1 Mos 1:26). Oavsett vad våra 
tidigare erfarenheter påminner oss om, säger Guds ord 
att: ”HERREN skall göra dig till huvud och inte till svans. Du 
skall endast vara över och aldrig vara under...” (5 Mos 28:13). 

En viktig insikt Ordet ger är att det inte handlar om vilka 
vi är eller vad vi förmår i oss själva. Det handlar om vem 
Jesus är, vad han har gjort och vad han förmår och vill 
göra i och genom oss. När vi fyller oss med Guds ord får 
vi en förståelse av vad som verkligen skedde på korset 
och vad det innebär för oss idag. Jesus vann en evig 
seger, och när vi bekänner honom som vår Frälsare och 
Herre får vi också del i den segern. ”Han har frälst oss från 
mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike” (Kol 
1:13). Vi tillhör nu Guds rike och därför säger Gud samma 
ord till oss idag som Fadern sa till den hemmavarande 
sonen: ”Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är 
ditt” (Luk 15:31). Hela Bibeln är fylld av löften om vilka 
vi är och vad som nu är vårt. När vi fyller oss med Guds 
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ord kommer vi till insikt om, 
och får en tro på, att vi alla 
är älskade, Guds barn, nya 
skapelser, välsignade, segrare, 
fria, Kristi ambassadörer och 
kallade till ett spännande 
och fruktbärande liv. När vi 
fyller oss med dessa löften 
förändras bilden av oss själva och vi får tro på vilka vi 
är i Kristus. Jesus säger: “Om ni förblir i mitt ord, är ni 
verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, 
och sanningen skall göra er fria” (Joh 8:31-32). Det finns 
inget bättre än friheten som kommer när man inser, och 
får en tro på, vem man verkligen är och att: ”Allt förmår 
jag i honom som ger mig kraft” (Fil 4:13). Detta sker när vi 
förblir i Guds ord. 

Tro och gärningar

När vi läser om de olika hjältarna i Hebreerbrevet 11 är 
det just tro som är deras gemensamma nämnare. De 
hade förstått vem Gud är och vad de förmådde i och 
genom honom. Deras tro ledde fram till gärningar som 
påverkade och förvandlade många människors liv. ”I 
tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de 
sina…” (Hebr 11:7). Noas agerande i tro räddade hela 
hans familj och all boskap och kunde också ha räddat 
hela mänskligheten. ”I tron hölls Mose efter sin födelse 
gömd av sina föräldrar i tre månader. De såg att det var ett 

Hela Bibeln är 
fylld av löften 

om vilka vi är 
och vad som nu 

är vårt
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vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud” 
(Hebr 11:23). Mirjam var bara en enkel judisk flicka, 
men hennes tro räddade livet på en av de största och 
mest omtalade ledare som levt. ”Genom tron föll Jerikos 
murar, sedan man hade gått runt omkring dem i sju 
dagar” (Hebr 11:30). Länge hade de väntat på att få gå 
in i det förlovade landet Herren talat till dem om. Detta 
blev möjligt efter att de i tro tagit emot och agerat på en 
något märklig instruktion från Herren. Fortsättningsvis 
står det: ”Genom tron besegrade de kungariken, skipade 
rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte 
rasande eld och undkom svärdsegg. De var svaga men 
blev starka, de blev väldiga i strid och drev främmande 
härar på flykten” (Hebr 11:33-34). Allt detta skedde på 
grund av deras tro. 

Jakobsbrevet 2:17 säger: ”Så är också tron i sig själv död, 
när den är utan gärningar.”  Tro är aldrig passiv. Den 
rör sig framåt. Den påverkar. Den förvandlar.  Herren 
initierar saker, sätter saker i rörelse, genom att tala till 

oss. När han talar till oss får vi 
också tro till att det kommer att 
gå, tro till att börja och tro till 
att fullborda det. Nyckeln är att 
alltid ha blicken fäst på honom: 
”Och låt oss ha blicken fäst vid 
Jesus, trons upphovsman och 
fullkomnare…” (Hebr 12:2). 

Tro är aldrig 
passiv. Den rör 
sig framåt. Den 
påverkar. Den 
förvandlar
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Kapitel 3
Guds ord skapar

I tidens begynnelse av tiden var allt öde och tomt. Guds 
Ande var närvarande, ändå rådde ett kompakt mörker: 

“Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och 
Guds Ande svävade över vattnet” (1 Mos 1:2). Vi vet inte 
hur länge jorden var i det här tillståndet. Det vi däremot 
vet är att så fort Gud talade, skedde en förvandling: 
”Gud sade: ’Varde ljus!’ Och det blev ljus” (1 Mos 1:3). Två 
ord från Guds mun och allt kaos var borta. Natt blev 
till dag. Död blev till liv. Vilken fantastisk och mirakulös 
samverkan mellan de tre i treenigheten: Gud, Ordet 
(Jesus) och Anden. Guds Ande kunde inte aktiveras 
förrän han visste Gud Faderns vilja, och kunde inte göra 
någonting, innan den viljan talats ut genom Ordet. 
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Guds Ande ”svävar” ständigt 
över oss och längtar efter att få 
bli verksam i och genom våra 
liv. Vi kan, genom att tala Guds 
ord och löften, förvandla det 
som är öde och tomt. Vi kan 
också tala: ”Varde ljus”, till det 
mörker som råder i både våra 
och andras liv. Något jag har 
märkt från mitt personliga liv, 

när jag praktiserat detta, är att det första miraklet som 
sker är att en underbar vila, en frid i mitt sinne, infinner 
sig. Jag bara vet att jag då har gjort min del, och kan 
frimodigt vänta på Guds gensvar: ”Och detta är den tillit 
vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, 
så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber 
om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom 
om” (1 Joh 5:14-15). Ibland kommer det vi längtar efter 
omedelbart, andra gånger tar det tid. Oavsett vad, och 
under alla omständigheter, har vi fått auktoritet att: “...
kalla på det som inte är, som om det vore till...” (Rom 4:17). 
Guds ord, även i din och min mun, har skapande kraft. 

Profetera liv

Profeten Hesekiel hade en liknande upplevelse. Han 
fördes av Herren till en dal full av förtorkade ben. Så långt 
hans ögon kunde nå såg han inte något annat än död. 
Med risk för att tolka in mer än vad Ordet säger, kan jag 

Vi kan också 
tala: ”Varde 

ljus”, till det 
mörker som 

råder i både våra 
och andras liv
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ana att det luktade unket och växtligheten, under och 
runt benen, var förmodligen också död. Mitt i detta kaos 
uppmanar Herren Hesekiel att profetera liv över dess 
ben, vilket han också gör: “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” (Hes 37:7). Guds vilja 
var att skapa, att något skulle komma till liv, men han 
behövde någon som kunde tala ut hans vilja på jorden. 
När Hesekiel, i lydnad till Herrens befallning, tar Guds 
ord i sin mun sker miraklet. Det som var splittrat kom 
samman och det som var dött kom till liv! 

Vid flera tillfällen har jag fått se detta ske, både i mitt 
eget och andras liv. För några år sedan fick vi de glada 
nyheterna från några bekanta att de var gravida. När de 
hade varit hos barnmorskan för första gången fick de det 
tragiska beskedet att barnet inte såg friskt ut. De fick gå 
på läkarbesök efter läkarbesök, alla med samma resultat. 
Deras barn såg inte normalt ut och utvecklades inte som 
det skulle. När de meddelade oss detta fick jag till mig 
bibelordet från Johannes 10:10: ”Tjuven kommer bara för 
att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall 
ha liv, ja, liv i överflöd.” Jag började direkt att profetera liv 
och liv i överflöd över denna graviditet och över detta 
barn (många andra bad samtidigt också för dem). Tiden 
gick och några läkarbesök senare ändrade läkarna sig. De 
hittade inte längre några fel på barnet utan allt verkade 
vara precis som det skulle. Läkarna sa inget om det, men 
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vi vet att Gud hade gripit in. När barnet sedan föddes var 
det en alldeles perfekt skapelse och är det än idag. 

Vi kan alla ta Guds löften och tilltal och profetera liv över 
det som är förtorkat eller till och med dött. Vad längtar 
du efter i ditt liv? Vilka bibliska löften ser du ännu inte 
uppfyllda? Kanske behöver du mer frimodighet. Kanske 
möter du just nu en omöjlig situation och behöver 
ett mirakel. Kanske upplever du att ditt äktenskap är 
förtorkat och utan liv. Oavsett vad vi längtar efter, eller 

behöver, kan vi välja att följa 
Hesekiels exempel. Vi kan 
välja att samarbeta med, och 
aktivera den helige Ande, 
genom att tala Guds ord. 
Också vi kan då få höra det 
rasslet och sorlet, när saker 
fogas samman och kommer 
till liv. 

Gud bekräftar sitt ord

Herren har en underbar plan och vilja. Han vill att vi ska 
få del av hans liv, men han väntar på att vi ska göra som 
Hesekiel, tala hans ord. Vi läser i Markus 16:20: ”Och de gick 
ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans 
med dem och bekräftade ordet genom de tecken som 
åtföljde det.” Under och tecken följde Ordet. Herren 
bekräftar inte allt vi säger, han bekräftar bara sitt ord.

Vi kan välja att 
samarbeta med, 
och aktivera 

den helige Ande, 
genom att tala 

Guds ord
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För några år sedan drabbades jag av stämbandsinflam-
mation. Jag gick med enorm smärta och rösttrötthet i 
många månader tills det blev så illa att jag var tvungen 
att vara helt tyst. Vilken mardröm! Speciellt för någon 
vars röst är ens arbetsredskap och när man dessutom 
är en supersocial och pratglad person (några kanske 
dock njöt av min tystnad). Efter nio månader hade min 
tro att bli frisk dalat och mina böner blivit rena klago-
visor inför Herren. 

När min klagosång dock hade tystnat hörde jag Herren 
tala till mig: ”Du har mitt ord. Tala mitt ord så kan jag 
bekräfta mitt ord.” Åh, jag visste det redan så väl! Ibland 
kan de saker vi vet är sanna försvinna under alla våra 
omständigheter. Vår fiende försöker oavbrutet få oss att 
tala ut allt vi ser, hör och känner. Om, eller när, vi gör det, 
bekänner vi precis det han vill, nämligen hans lögner. Vi 
behöver ständigt påminna oss själva, och varandra, om 
att det våra fem sinnen säger inte är mer sant än Guds 
ord. Om vi vill bli fria, helade, upprättade och komma ut 
i allt det Herren planerat för oss, behöver vi lära oss att 
tala ut Guds skapande ord. 

Fienden hade länge viskat i mina öron att jag inte skulle 
bli helad och att jag aldrig mer skulle kunna predika. Från 
den dagen började jag ändå, i början nästintill ljudlöst, 
tala ut alla löften jag kunde komma på om helande och 
att jag visst skulle predika igen. Det första miraklet som 
skedde var inte helandet till mina stämband, utan att 
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fiendens lögner i mina öron förlorade sin makt. Ordet 
är vårt vapen och när vi använder det kommer fienden 
att lämna oss ifred precis som han gjorde med Jesus i 
öknen (Luk 4). Därefter, några månader senare, kom 
också det fysiska miraklet och min röst är idag starkare 
än någonsin.

Välj att tala liv

För ett antal år sedan såg jag ett program där Joyce 
Meyer intervjuade John Maxwell. När Joyce frågade 
John, som är en duktig författare och talare gällande 
ledarskap och livscoachning, om det var något speciellt 
han hade upplevt från Herren den senaste tiden, 
svarade han något som verkligen fastnade hos mig. Han 
berättade hur Gud hade talat de enkla orden: ”I want 
you to add value to somebody every day” (Jag vill att 
du ska öka någons värde varje dag). Gud ville att denna 
både populära och framgångsrika gudsman skulle vara 
med och ”öka någons värde”, med andra ord uppmuntra 
någon, varje dag. 

Gud vet att vårt lopp här på jorden inte alltid är enkelt, 
men han vet också vad ord av uppmuntran kan göra. Få 
saker uppmuntrar, gör en glad och får själen att må bra, 
som vänliga ord: ”Milda ord är som drypande honung, 
ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen” (Ord 16:24). 
John fortsatte med att berätta att detta enkla tilltal från 
Herren hade förvandlat hans liv, och många andras, 
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då han hade valt att respondera och i all enkelhet 
börjat uppmuntra människor han mötte. Han var själv 
förvånad över att så lite, bara några få ord, kunde betyda 
så mycket. Låt mig dela ett personligt exempel. 

Dagen var inne. Dagen då jag skulle springa Tjejmilen i 
Stockholm. Tre år tidigare hade jag anmält mig och tränat 
hårt, men bara någon månad innan loppet mötte jag 
den berömda väggen. Detta gjorde att jag fick avboka 
allt jag bara kunde i kalendern, inklusive Tjejmilen. Nu 
var det dags för revansch. Efter lite uppvärmning gick 
äntligen startskottet. Det var en ljuvlig känsla att känna 
hur benen bar, kilometer efter kilometer. Jag hade precis 
passerat skylten “9 km” då min energi och kraft plötsligt 
tog slut. Jag försökte motivera mig själv att det bara var 
upploppet kvar, men jag kände mig bara svag, kraftlös och 
omotiverad. Till min stora besvikelse var jag tvungen att 
sakta ner så mycket att det var precis att mina steg skulle 
räknas som löpning. Då händer något fantastiskt. En för 
mig helt främmande tjej klappar mig försiktigt på axeln 
när hon springer förbi och ropar orden: “Kom igen! Du kan! 
Du orkar! Bara lite till!.” De få, enkla men uppmuntrande 
orden gav inte bara mina ben, utan hela min kropp, ny 
energi och jag kunde spurta den sista kilometern och in 
över mållinjen. 

Tänk att några få ord av uppmuntran från en främmande 
tjej bokstavligen gav mig ny kraft och energi att löpa 
hela vägen över mållinjen. Ordspråksboken 15:23 säger: 
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“...hur gott är inte ett ord i rätt tid.” Jag tror de flesta av 
oss kan vittna om hur ord som talats ut, antingen 
positiva eller negativa, har påverkat våra liv. Guds 
ord har skapande makt, men det har också våra ord: 
”Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar 
den får äta dess frukt” (Ord 18:21). Låt oss följa Johns 
exempel och vara uppmuntrare vart vi än går och vem 
vi än möter. Du och jag kan välja att dagligen ”tala liv” 
över andra. Kanske har vi någon runt oss som just nu 

är på nionde kilometern, redo 
att kasta in handduken. Våra 
uppmuntrande ord kan vara 
avgörande för att förhindra 
någon att faktiskt ge upp och 
hjälpa den personen att ta sig 
hela vägen över mållinjen. 

Avslutningsvis vill jag säga till dig som själv befinner dig 
på nionde kilometern: Kanske har du kämpat länge i en 
tuff situation och brottats med att ge upp. Kanske har 
du tjänat Gud trofast, men styrkan har försvunnit när du 
bara har upploppet kvar. Kanske har du trott Gud om ett 
helande och varit framme för förbön åtskilliga gånger, 
utan resultat. Oavsett vem du är och vad du går igenom, 
vill jag ge dig den där välbehövda klappen på axeln och 
tillsammans med hela himlen vill jag frambära dessa 
enkla, men uppmuntrande, ord: “Kom igen! Du kan! Du 
orkar! Bara lite till!” 

Du och jag 
kan välja att 
dagligen ”tala 
liv” över andra
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Kapitel 4
Guds ord bryter ner 

tankebyggnader

Jag gillar inte att tala om djävulen, men vi behöver vara 
på det klara med att vi har en fiende som är ute efter att 

förstöra för oss: ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta 
och döda” (Joh 10:10). Något han verkligen vill stjäla, är 
den frihet som tillhör oss genom Jesus seger på korset. 
Vi behöver därför vara vakna och uppmärksamma. 
1 Petrusbrevet 5:8 uppmanar oss: ”Var nyktra och 
vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett 
rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.” Det står 
inte att han är ett lejon utan att han går omkring som ett 
lejon. Djävulen är fortfarande regent över och har den 
här världen i sitt våld, men han har ingen rätt att regera 
i eller över kristnas liv. På grund av vad Jesus gjorde på 
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korset är fienden under våra fötter och har ingen makt 
över oss. Han försöker dock ständigt överbevisa oss 
om motsatsen. Han är ”lögnens fader” (Joh 8:44) och 
försöker ständigt att skjuta brinnande pilar av lögn i 
våra sinnen. Han är livrädd för kristna som prioriterar att 
fylla sig med Guds ord, vilket bygger upp ett beskydd 
och försvar mot hans enda strategi och vapen. Paulus 
avslöjade hans taktik och uppmanar oss i Efesierbrevet 
6:16: ”Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka 
den ondes alla brinnande pilar.” 

Vad är en tankebyggnad?

Vår fiende använder också sina lögner för att bygga upp 
negativa tankebyggnader, eller fästen, i vårt sinne. Detta 
sker genom att han kontinuerligt under en längre tid, 
”skjuter” samma lögn som vi väljer att ta till oss, tro på 
och kanske till och med tala ut. Tankebyggnader medför 
en så stark vana att tänka på ett speciellt sätt att vi tror 
att det i själva verket är sanningen. Om vi hör eller erfar 
något annat, skjuts mer eller mindre ett automatiskt 
försvar upp, fyllt av ursäkter och/eller anledningar, som 
försvarar vårt eget sätt att tänka. 

Tankebyggnader kan vara så starka att de styr individer, 
familjer, samhällen, församlingar och till och med länder. 
I vårt land har fienden till exempel byggt upp fästen av 
att abort är kvinnans rättighet, homosexualitet är också 
kärlek och nu börjar det byggas fästen av att man inte 
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föds till kille eller tjej. Allt detta leder till att rätt och 
fel suddas ut, synd är inte längre synd och det som 
egentligen är onaturligt blir naturligt och därmed tillåtet. 
Att få göra precis som man vill, kanske i vissa öron låter 
som goda nyheter, men det leder till bundenhet. Dessa 
felaktiga och mörka tankebyggnader, som går emot 
Guds ord och ordningar, ger djävulen fritt utrymme att 
kunna influera, styra och i slutändan också förstöra en 
människas liv.  
 
Fienden må ha vapen, men det har vi också. Och våra 
är starkare: “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). Med hjälp av det starka vapen 
som Gud har givit oss, hans eget ord, kan vi bryta ner 
varje fäste och vinna seger. En bild säger mer än tusen 
ord och därför vill jag använda mig av en mycket talande 
bild hur vi kan bli av med felaktiga tankebyggnader och 
göra varje felaktig tanke till en lydig fånge. 

Dags att ”putsa fönster”

Hur går då detta till? Låt mig få måla upp det hela med 
en liknelse. Under hela vintern tycker jag att mina fönster 
ser helt okej ut. När jag blickar ut genom dem, har jag 
inte kännedom om att min sikt faktiskt är grumlig. Det 
är först när vårsolen tittar fram och lyser på mina fönster, 



42

som jag överraskande ser all den smuts som egentligen 
skymt min sikt under hela vintern. På samma sätt är det 
i våra liv. Det är först när Guds ord får ”lysa på” våra liv 
som “smutsen” uppenbaras. Första steget att bli fri från 
felaktiga tankebyggnader är att komma till insikt om att 
vi är bundna. Så länge vi lever i okunskap och inte vet 
vad som binder oss eller håller oss tillbaka, kan vi heller 
inte göra någonting åt det: “Utan uppenbarelse går folket 
vilse...” (Ord 29:18). 

Det andra steget är att börja längta efter och ta 
emot Sanningen som den verkligen är. På Paulus 
alla missionsresor mötte de alla typer av människor, 
religioner och kulturer. Vissa var öppna, andra inte. 
Vissa tog emot Jesus som sin Frälsare, andra inte. När 
de kom till Berea står det: ”Judarna där var mer öppna 
än de i Tessalonika. De tog emot ordet med all villighet 
och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde 
förhålla sig så” (Apg 17:11). Matteus 7:8 säger att: ”…den 
som söker, han finner…”, och det var precis vad de gjorde 
i Berea. De sökte och forskade dagligen i Skrifterna för 
att ta reda på vad som verkligen stod. När vi följer deras 
exempel och börjar söka och forska i Guds ord, kommer 
lögner som finns i, och kanske rent av styr våra liv, att 
komma upp till ytan. Ordet är, som vi redan nämnt i första 
kapitlet, “en domare över hjärtats uppsåt och tankar” 
(Hebr 4:12). Vi får inte rädas när tankar uppenbaras och 
döms ut, utan det är ett steg i rätt riktning. 
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Det är när Guds ord har avslöjat ”smutsen”, som jobbet 
börjar. Vårt tredje steg är att börja ”putsa”. Ärligt talat 
tycker jag att fönsterputsning är både tråkigt, arbetsamt 
och svårt. Jag har i alla fall kommit fram till flera slutsatser. 
Hur mycket jag än tror Gud om att de ska bli fina, hjälper 
inte min starka tro. Inte heller hjälper det hur mycket jag 
än ber. Jag kan hålla på att fasta tills mina revben sticker 
ut, ändå förblir smutsen på mina fönster. Jag kan ringa 
upp alla kända predikanter för att få förbön, men inte 
heller det får mina fönster rena. Jag är tvungen att själv 
kavla upp ärmarna, gå ut och börja putsa. Självklart, eller 
hur? Ändå är det precis så här vi många gånger gör när 
det gäller förändring i våra liv. Förstå mig rätt. Jag tror 
på bön och att ibland ta hjälp av andra i förbön, men vi 
behöver också göra vad Guds ord lär oss. Förmodligen 
får vi inte vissa bönesvar på grund av att vi ber Gud, eller 
andra, att göra det Guds ord säger att vi kan göra. 

Det Guds ord lär oss att göra för att bli av med felaktiga 
tankebyggnader, är att bryta ner dem genom att 
fylla oss med, tänka, idissla och tala Guds ord och 
fortsätta göra det, med andra ord fortsätta ”putsa”, 
ända tills den felaktiga tankebyggnaden helt är borta. 
Tankebyggnader har ofta byggts upp under en längre 
period och kan därför ta tid att bryta ner. Men det är 
möjligt och vi behöver inte göra jobbet ensamma: 
“Tillsammans med Gud är ingenting omöjligt” (Luk 1:37). 
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Jag har putsat bort mycket smuts i mitt liv genom Guds 
ord. Ett exempel är gällande min kroppsbild. Redan 
när jag var liten började en tankebyggnad att ta form 
som sa att jag var tjock. När tonåren kom utvecklades 
detta till ätstörningar. Jag var inte anorektisk, men jag 
lät definitivt vad jag åt och inte åt påverka hela mitt 
mående. Jag var nöjd och glad när jag mitt kaloriintag 
låg på minus och nästintill deprimerad när det låg på 
plus. Som för så många andra med liknande vittnesbörd 
har jag aldrig varit överviktig. Det satt i mitt sinne. Det 
var en felaktig tankebyggnad. I åratal förstärkte jag detta 
fäste genom att över mig själv tala ut att jag var ”ful, fet 
och äcklig”. När jag gifte mig med Marcus fanns spår av 
detta fäste fortfarande kvar. Marcus uppmärksammade 
det direkt och gav mig bibelordet från Psaltaren 139:14: 
”Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, 
underbara är dina verk, min själ vet det så väl.” Min första 
reaktion var: vad kan ett bibelord göra för skillnad efter 
så många år av lögn? Jag bestämde mig ändå för att det 
var värt ett försök. Varje dag, när jag stod framför spegeln 
(vilken fortfarande inte var min vän), talade jag ut detta 
bibelord. De första veckorna tycktes ingenting ske. Till 
en början trodde jag absolut inte på orden jag talade ut, 
men fortsatte ändå. Jag vet inte exakt stunder och tider, 
men efter ett tag märkte jag att lögnen djävulen hållit 
mig bunden i så länge, började brytas ner och till sist var 
den helt borta. Fästet hade rämnat. Jag var fri!
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Fienden kommer att fortsätta bombardera vårt sinne 
med sina lögner, men vi har auktoritet att bestämma 
över vilka tankar som ska få finnas kvar och bestämma 
inriktningen på våra liv. Gud vill inget hellre än att vi ska 
bli fria, men han kommer inte att göra hela jobbet åt 
oss, vi behöver arbeta tillsammans med honom. 
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Kapitel 5
Guds ord

sätter oss fria

Många människor är bundna av synd och alla dess 
hemska konsekvenser. Detta är emellertid inte det 

liv Gud har tänkt för någon av oss. Hans ljuvliga tankar för 
oss är ett liv i fullkomlig frihet. I Lukas 4:18, Jesus första 
offentliga framförande, proklamerar han: ”Herrens Ande 
är över mig…Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de 
fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet.” 
Än idag är Jesus uppdrag 
detsamma: att sätta fångar fria! 
Den friheten börjar när vi tar 
emot Jesus som vår Herre och 
Frälsare: ”Om nu Sonen gör er 
fria, blir ni verkligen fria” (Joh 
8:36). Jag valde medvetet att 

Hans ljuvliga 
tankar för 

oss är ett liv 
i fullkomlig 

frihet
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skriva börjar, för även om vi inte önskar det, vet vi att en 
del ”skräp” från vårt gamla liv följer tyvärr med in i vårt 
nya. För att få det nya livet i Kristus, räcker det inte med 
att bara säga ja till Jesus. Vi behöver välja att lämna det 
gamla genom att omvända oss i våra hjärtan och börja 
följa Jesus. I efterföljelsen, när vi förblir i Herren och hans 
ord, kommer den verkliga friheten: “Om ni förblir i mitt ord, 
är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, 
och sanningen skall göra er fria” (Joh 8:31-32). 

Guds ord är kraftfullt och ”bär 
inte bojor” (2 Tim 2:9), men vi 
behöver ta vårt ansvar att fylla 
oss med och förbli i det. Varje 
minut vi väljer att spendera i 
Guds ord är en investering i 

vår egen frihet. Paulus uppmanar oss att ”Kämpa trons 
goda kamp” (1 Tim 6:12). Frihet är vår rättighet men vi 
behöver ta fighten att förbli i den så vi inte tvingas in 
under något ok eller fastnar i någon boja: ”Till denna 
frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er 
inte på nytt tvingas in under slavoket” (Gal 5:1). 

”Dressed för success”

Vår och höst kliar det i mina fingrar efter att få gallra i våra 
garderober. Det röjs och städas och slutar med ordning 
och reda, utrymme samt att Erikshjälpen blir lite rikare.  
Det gamla måste ut för att göra plats för det nya. Även 

Guds ord är 
kraftfullt och 
”bär inte bojor” 
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vårt sinne kan behöva en riktig ”städning”. Vi samlar lätt 
på oss både det ena och det andra som inte är tänkt att 
vi ska ”ta på oss”. För att gå runt med för trånga tankar är 
ännu obehagligare än för trånga kläder. Vi kan göra oss 
av med de unkna plaggen av begär, småaktighet och 
bundenhet och ikläda oss segerdressen av fullkomlig 
frihet. I och genom Jesus död på korset kan vi nu alla 
vara ”dressed for success”, alltså klädda för framgång: ”Ni 
har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan 
som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu 
till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, 
som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och 
helighet” (Ef 4:22-24). 

Vi kan klä av oss varje boja från det förflutna: ”Alltså, om 
någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, 
se, det nya har kommit” (2 Kor 5:17). Vad vi är har med oss 
i vår ryggsäck, kan vi lägga den vid Jesu kors. Vi är inte 
våra misstag! Fienden vill få oss att ständigt titta bakåt, 
för det förflutna är det enda vi inte kan göra något åt. 
Men vårt förflutna bestämmer inte vår framtid! Det finns 
en anledning till att backspegeln är bra mycket mindre 
än vindrutan. Vi kan alla välja att stämma in med Paulus 
ord i Filipperbrevet 3:13: ”… jag menar inte att jag redan 
har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger 
bakom och sträcker mig mot det som ligger framför…” 

Om vi ständigt känner oss avvisade, utanför och att vi 
inte duger. Om vi har svårt att se, uppmuntra och betjäna 
andra behöver vi klä av oss det trånga plagget av dålig 
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självbild och förkastelse. Herren har en gudomlig mantel 
till alla hans konungabarn. Vi behöver förstå att vi är alla 
lika älskade och att han har skapat oss precis som vi ska 
vara. Om vi ännu inte förstår det kan vi, precis som jag 
gjorde, läsa och påminna oss om de underbara orden i 
Psaltaren 139:14: ”Jag tackar dig för att jag är så underbart 
skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.” 
När jag var liten sjöng vi en sång i söndagsskolan som 
upprepade frasen: ”Du är du och du duger.” Vid första 
tanke låter det jättebra, men jag har kommit att ogilla 
sången allt mer. Guds ord lär oss inte att vi bara duger 
utan att vi är skapade till hans avbild och att han har en 
detaljerad plan, nedskriven i en bok, med våra liv. Två 
verser längre fram i samma psalm läser vi: ”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). Vi är alla kallade att 
vara oss själva och göra det Gud har tänkt för oss. Vi ska 
aldrig försöka att vara någon annan. Jag gillar starkt vad 
jag hörde Alf B Svensson säga en gång: ”Det är inte lätt 
att vara sig själv, men det är betydligt svårare att vara 
någon annan.” Sann frihet kommer när vi vågar vara 
dem Gud kallat oss till att vara och göra det han kallat 
oss till att göra.   

Inga krokodiler under sängen

Något Herren också vill sätta oss fria ifrån är fruktan. Allt 
för många människor, inklusive kristna, är bundna av 
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olika rädslor, alltifrån oro och bekymmer till allvarligare 
ångest och fobier. Det vi behöver komma till insikt om 
är att fruktan bara är en känsla, som är inte mer sann 
än Guds ord. Låt mig gällande detta få dela en bra och 
något humoristisk bild. 

Vi har världens finaste grannar. De hjälper bland annat 
oss med är att ta hand om vår lilla katt, Måns, när vi 
ständigt är ute och reser. En gång när jag skulle gå över 
och lämna vår nyckel till dem kommer deras son, då fyra 
år gammal, till dörren, pekar bakom mig och säger med 
uppspärrade ögon och med största allvar: “Akta dig för 
krokodilerna.” Utan att tänka på vad han sa, utan snarare 
som en reaktion på hans allvarliga ton, tittar jag till bakom 
mig. Med ett stort leende blinkar mamman i huset med 
ena ögat till mig och säger: “Ja, det är mycket krokodiler 
just nu. I garderoben, hallen och under sängen när han 
ska sova.” Varje kväll, berättade hon, genomgick de en 
procedur av att tända lampan för att visa att det visst 
inte fanns några krokodiler under sängen. Det är inte 
alltid lätt att förklara för en fyraåring att det inte finns 
några krokodiler i Sävsjö och framför allt inte under 
sängen. I hans sinne och fantasi var de lika verkliga som 
du och jag. Hans fruktan för dem gjorde dessutom att 
de växte och förökades. 

På samma sätt är det med fruktan i ditt och mitt liv. 
Fruktan, och känslorna som kommer som följd därav, 
är inte fullt ut sanna. De är, som grannens krokodiler, 
påhittade och uppförstorade i våra sinnen. 
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Det vi fruktar ska hända, när vi möter en spindel, flyger 
eller säger upp oss från vår fasta inkomst, är oftast 
överdrivet och inte ens sannolikt att det kommer ske. 
Vissa gånger låter vi fruktan styra våra liv och andra 
gånger stoppa oss, inte minst när det gäller att våga följa 
våra gudagivna drömmar. Om vi tillåter fruktan vara kvar i 
våra liv, kommer den dessutom att växa och förökas. 

För några år sedan när jag under en längre tid hade 
varit väldigt trött och sliten, kom fruktan in i mitt liv på 
flera områden. Jag kunde få panikångest av att bara åka 
och handla. Jag minns tydligt hur känslorna rusade på 
insidan och min andning blev ansträngd när jag stod i 
kö. Jag som flugit åtskilliga gånger fick plötsligt rädsla för 
att bara gå på ett flyg. Jag gick ofta runt med en ständig 
rädsla att svimma, börja svamla eller tappa kontrollen på 
något annat sätt, då min kropp var helt i obalans. 

Men tack Jesus! Han har en väg genom allt. Den här 
tuffa, oväntade och rent av otäcka perioden i mitt 
liv gjorde att jag, tillsammans med den helige Ande, 
började jobba med både mina tankar och känslor. Jag 
fick uppenbarelse över att det jag tänker och känner 
inte är hela sanningen och definitivt inte mer sant än 
Guds eget ord. Jag insåg gång efter gång att det jag 
fruktade skulle hända, aldrig hände. Det var endast en 
lögn från djävulen. Det var endast en inbillad krokodil 
som försvann när jag slog på lampan, Guds ord. Denna 
minst sagt oönskade upplevelse har ändå bidragit till 
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att jag, genom min egen upplevelse och uppenbarelse 
från Guds ord, fått hjälpa många andra kvinnor: ”Vi vet 
att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa…” 
(Rom 8:28).  

Det finns ett liv i frihet från 
all fruktan, inklusive oro och 
bekymmer. Vad har vi att frukta 
när vi vet att Gud själv går med 
oss. Moses ord till Israels folk är 
lika sanna och befriande för oss 
idag: ”Var starka och frimodiga, 
var inte rädda eller förskräckta 
för dem. Ty HERREN, din Gud, går själv med dig. Han skall 
inte lämna dig eller överge dig” (5 Mos 31:6). Vi behöver 
bara avsäga oss fiendens lögner, ta till fånga varje 
felaktig tanke och bekänna vad Gud har att säga. Han 
är med oss, för oss och i oss! Han älskar oss så oerhört 
mycket och längtar efter att få sätta oss fria. När vi blir 
uppfyllda av honom och hans sanning, kommer det inte 
längre finnas något utrymme för fruktan att styra, eller 
ens påverka, våra liv: ”Rädsla finns inte i kärleken, utan 
den fullkomliga kärleken driver ut rädslan...” (1 Joh 4:8). 

Vi är på väg

Vi kan leva ett helt liv med bojor. De hindrar inte vår 
frälsning eller Guds kärlek till oss, men det kommer att 
hindra oss om vi vill gå fullt ut med Herren, tjäna honom 

Det finns ett 
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och hjälpa och förvandla andra människor. Guds tankar 
för oss är inte att vara bundna. Det finns ett underbart 
liv i verklig frihet. Ett liv där ingenting kan stoppa oss 
från att bli allt det Gud har tänkt att vi ska bli och göra 
allt det han har tänkt att vi ska få vara med och göra. 
När friheten Jesus kom för att ge oss infinner sig, kan 
den inte mätas med något annat. Förvandlingen från 
bunden till att bli verkligt fri, är det bästa vi kan erfara. 

Oavsett om vi har brottats med 
och försökt bli fria länge, låt 
oss inte ge upp. Joyce Meyer 
brukar säga: “I may not be 
where I need to be, but thank 
God I’m not where I used to 
be” (Jag kanske inte är där jag 
borde vara, men tack Gud, jag 

är inte heller där jag brukade vara). Även om vi inte nått 
vårt mål, har vi kommit en bra bit på vägen. Även om vi 
ännu inte är framme, är vi på väg ut i fullkomlig frihet.

Förvandlingen 
från bunden till 
att bli verkligt 
fri, är det bästa 

vi kan erfara
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Kapitel 6
Den ljuvligaste
rösten av alla

En sommardag för några år sedan, när jag var ute och 
gick i skogen, kom plötsligt ett tilltal från Herren. Jag 

fick det så starkt och ordagrant att jag småsprang den 
sista lilla biten hem för att kunna skriva ner det. Tilltalet 
löd: “Det kommer komma en ny våg av det profetiska. Så 
många kommer att profetera till höger och vänster och 
människor kommer älska att få och söka efter profetiska 
ord och manifestationer. MEN många av dessa profetior 
kommer vara falska och inte i enlighet med mitt ord 
eller min vilja.” Därefter kom följande mening som ett 
rop från Guds hjärta: ”Lär mitt folk känna igen min röst!” 

Att höra Guds röst var, långt innan detta tilltal, ett 
vanligt ämne för mig att både predika och undervisa 
om. Jag har alltid älskat det och personligen tyckt att 
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det är så spännande att den levande Guden, skaparen 
av allt, vill tala med oss. Efter detta starka och varnande 
tilltal blev det, som du säkert förstår, än mer viktigt 
för mig. Jag ger mig absolut inte ut för att vara någon 
expert på området, men jag vill ge den uppenbarelse 
jag har, ihop med mina egna erfarenheter av att höra 
hans ljuva stämma. 

Höra utan mellanhand

Redan från början när Herren fick tag i mitt liv, begynte 
en enorm hunger efter att få höra Gud tala. En hunger 
som endast hans egen röst kunde mätta. Jag nöjde mig 
inte med att höra vad Herren ville säga i andra hand. Jag 
ville att han skulle tala direkt med mig. Bibeln berättar 
att många människor kom till tro på Jesus genom den 
samaritiska kvinnans vittnesbörd. Men efter att själva 
ha mött och hört honom, säger de till kvinnan: “Nu tror 
vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört 
honom och vet att han verkligen är världens Frälsare” 
(Joh 4:42). Det är underbart att höra vad Gud gör och 
säger via andra, men det finns ett ännu bättre och högre 
tillvägagångssätt, och det är att själva höra hans röst. 

Jag vågar inte ens tänka på hur mitt liv skulle se ut, och 
var jag skulle vara idag, om jag inte hade lärt känna 
Herrens röst. Tänk om jag som tjugoåring inte hade hört 
den där stilla viskningen på mitt studentrum i Kalmar, 
då Gud kallade mig till att bli missionär. Den viskningen 
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kom att förvandla hela min livsinriktning och gensvaret 
på den har sedan förvandlat åtskilliga människors liv. 
Otaliga gånger har jag hört honom tala sedan dess. 
Ibland har det varit kärleksfulla ord av uppmuntran från 
Fadershjärtat, vissa tillfällen vägledning i kallelsen och 
andra gånger har det varit skarpa och tillrättavisande 
tilltal. Oavsett vilket sätt, är hans röst lika underbar och 
något jag har kommit att bli helt beroende av. 

Att lära känna Herrens röst är 
bland det ljuvligaste, viktigaste 
och mest förvandlande vi 
kan göra.  Ibland behöver 
vi stanna upp för att förstå 
att universums Skapare har 
valt att ha en relation med 
oss till synes obetydliga 
människor. Denna relation, 
som alla relationer, bygger på 
kommunikation. Människorna 
stack ut från den övriga skapelsen, då de var de enda 
som kunde kommunicera. Vi läser hur Gud talade till 
dem i 1 Moseboken 1:28-29: ”Gud välsignade dem och 
sade till dem: ’Var fruktsamma och föröka er och uppfyll 
jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, 
över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig 
på jorden!’ Och Gud sade: ’Se, jag ger er alla fröbärande 
örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. 
Detta skall ni ha till föda’”. För Adam och Eva var det 
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inte konstigt eller svårt att vare sig tala med eller höra 
Gud tala. Det var naturligt. Men som med allting annat, 
förstördes också denna intima relation och naturliga 
kommunikation i syndafallet. 

Herdens röst

Trots människornas olydnad, älskade Gud fortfarande 
sin skapelse och längtade efter att få kommunicera 
med och leda dem. David skriver i en av sina mest 
kända lovsånger: ”HERREN är min herde, mig skall intet 
fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till 
vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han 
leder mig på rätta vägar för sitt namns skull” (Ps 23:1-3). 
Herren var, och ville fortsätta att vara, den herde som 
han visste att människorna så väl behövde. Men sättet 
att kunna kommunicera med sin skapelse var, på grund 
av synden, begränsat. Under hela Gamla Testamentet 
uppenbarades Guds vilja främst genom vissa utvalda 
personer, profeterna, som förde Guds talan. 

Detta var dock inte Guds A-plan. Han längtade efter 
att på nytt få tala individuellt och personligt med varje 
människa. Det avstånd som hade bildats mellan hans 
folk och honom själv, ville han reducera. Detta gjorde 
han genom att själv bli människa: ”Och Ordet blev 
kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en 
härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var 
full av nåd och sanning” (Joh 1:14). I tusentals år hade 
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Gud använt sig av profeter för att göra sin röst och vilja 
hörd, men när Jesus kom till jorden, talade Gud genom 
honom. ”Sedan Gud i forna tider många gånger och på 
många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 
har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son” 
(Hebr 1:1-2). Jesus visade att Gud inte var, som andra 
religioner lär, en Gud av distans. Genom att vandra 
och leva mitt ibland sitt folk demonstrerade han Guds 
längtan att på nytt ha en nära relation med sin skapelse. 
Men, som vi alla vet, var Jesus mer än bara Guds röst. 
Johannes döparen utbrast i denna mäktiga sanning, när 
han såg Jesus komma gående: ”Se Guds lamm, som tar 
bort världens synd” (Joh 1:29). Jesus kom och vandrade 
här på jorden, som Guds representant och fullbordade 
sedan sitt uppdrag genom att dö för hela världens synd. 

Efter Jesus fullbordade verk på korset, har vi idag 
privilegiet att leva i ett nytt förbund. Detta förbund 
innebär att vi inte längre behöver någon mellanhand 
för att närma oss Gud: ”…i kraft av Jesu blod kan vi nu 
frimodigt gå in i det allra heligaste” (Hebr 10:19). Vi kan 
nu alla träda in i det allra heligaste och möta Herren 
ansikte mot ansikte och samtala med honom. Jesus 
fullbordade var och ett av Guds sju förbundsnamn, 
däribland ”Jehova Rohi” – Herren, min Herde. Han säger 
i Johannes 10:11: ”Jag är den gode herden. Den gode 
herden ger sitt liv för fåren.” Jesus är nu vår sanna herde 
och nyckeln till att kunna följa honom är att vi känner 
igen hans röst: “När han har fört ut alla sina får, går han 
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före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen 
hans röst” (Joh 10:4). 

När Jesus vandrade här på jorden var inställningen, och 
intresset för att lyssna, till honom väldigt olika. En del 
var inte alls intresserade, andra ville sätta dit honom 
men många hungrade efter det han hade att säga. Jag 
älskar folkbibelns översättning av Lukas 19:48: ”…Ty allt 
folket hängde vid hans läppar och lyssnade ivrigt.” Vilken 
inställning har vi till att lyssna till universums Skapare? 
Hänger vi vid hans läppar? Vår inställning kommer att 
avgöra vad och hur mycket han väljer att tala till och 
uppenbara för oss. Jeremia 33:3 säger: ”Ropa till mig, så 
vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara 
ting som du inte känner till.” Här utgjuter Gud sitt hjärtas 
längtan för Jeremia. Han vill så gärna samtala med sina 
barn, dela sitt hjärta och sina hemligheter med oss, men 
bara om också vi vill och prioriterar att ropa och lyssna 
till honom. 

Guds tilltal bär frukt

Det Gud har talat, och gett 
oss befallning om, återvänder 
inte förgäves utan bär frukt: 
”Liksom regnet och snön faller 
från himlen och inte återvänder 
dit, förrän det har vattnat 
jorden och gjort den fruktbar 

Det Gud har 
talat, och gett 
oss befallning 
om, återvänder 
inte förgäves
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och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara 
med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det 
inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, 
och utfört det vartill jag har sänt ut det” (Jes 55:10-11). 
När det blir för komplicerat tror jag att vi, på ett eller 
annat sätt, har hamnat utanför Guds A-plan. Då behöver 
vi gå tillbaka till vad Herren 
ursprungligen har talat till oss. 
Livet med Jesus är inte enkelt, 
men det är okomplicerat. När vi 
hör och gör, bär vi frukt. 

Ibland kan våra dåliga, och till och med bra, erfarenheter 
överrösta Herrens röst. Vi kan bli så uppfyllda av det 
vi redan av erfarenhet ”vet”, att vi missar Herrens 
tilltal. Våra öron är inte mottagliga, då vi redan dragit 
slutsatsen att det inte går. Lärjungarna hade dock en 
annan inställning: ”När han hade slutat tala, sade han 
till Simon: ’Far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till 
fångst.’ Simon svarade: ’Mästare, vi har arbetat hela natten 
och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut 
näten.’ De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att 
näten höll på att gå sönder” (Luk 5:4-6). Trots att de hade 
arbetat och slitit hela natten, utan resultat, var de villiga 
att lyssna till Jesus. Trots att deras erfarenhets röst sa att 
det inte var någon idé, valde de att sätta Jesus röst över 
allt annat. När de hörde och gjorde, bar de frukt. 

Flera av oss känner igen oss i att ibland ha slitit hårt 
utan framgång. Kan hända att också vi har arbetat ”hela 

När vi hör och 
gör, bär vi 

frukt
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natten” utan en enda ”fisk i våra nät”. Oberoende av 
vårt vittnesbörd och våra tidigare erfarenheter, låt oss i 
ödmjukhet stämma in i denna bön: ”Herre, vi har testat 
alla våra metoder, men nu vill vi höra om din metod. 
Herre, vi har verkligen slitit med att få vår församling att 
växa, vad har du att säga? Herre, vi har länge försökt att 
bära frukt, utan framgång. Vi behöver din hjälp! Öppna 
nu våra öron, så vi kan höra din röst. Vi vill hädanefter 
endast kasta ut våra nät på din befallning.”  

Det Gud har talat stannar kvar

Kanske en av de främsta anledningarna till att vi inte 
agerar på det vi har hört, är att vi tvivlar på om det är 
Gud eller bara våra egna tankar. Ett kännetecken på att 
det är från Gud, är att hans tilltal ”förföljer” oss. Det Gud 
har talat lämnar oss inte. Det stannar kvar i våra hjärtan. 
Vi får aldrig bara en chans som, ifall vi skulle missa det 
enda tillfället, skulle innebära att det sedan var försent. 
Människor kanske ibland bara ger oss en chans, men 
inte Gud. Det Gud vill att vi ska säga eller göra, kommer 
komma om och om igen. 

Flertalet gånger, när jag har varit osäker, har jag bett 
den helige Ande att påminna mig om det var från Gud. 
En av den helige Andes uppgifter är att påminna oss om 
vad Herren har sagt, både i sitt ord och personliga tilltal: 
”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända 
i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt 
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vad jag har sagt er” (Joh 14:26). En del gånger kommer 
jag inte ihåg, vilket jag då tar som ett tecken på att det 
var mina egna tankar. Men vid de flesta tillfällen har det 
kommit tillbaka, om och om igen. Tanken eller idén har 
inte lämnat mig, vilket jag har tagit som ett tecken det 
var från Gud. 

Med detta sagt skulle jag vilja uppmuntra oss till att våga 
gå, även om vi är lite osäkra. Det är inte så farligt att våga 
ta ett steg framåt i det vi tror är från Gud. Om det bara 
är våra egna tankar, kommer det inte att bära frukt och 
förmodligen inte ens fungera. Men då vet vi det. Värre 
än så är det inte. Är vi för rädda att våga gå, kommer 
vi aldrig göra någonting. Apostlagärningarna heter på 
engelska ”Book of Acts” (Boken av agerande) och skrevs 
på grund av att några vanliga, enkla människor, precis 
som du och jag, vågade tro att de hade hört från Gud 
och bestämde sig för att agera. Varför inte följa exemplet 
om vilka det sades: “Nu är de här också, de som har vänt 
upp och ner på hela världen…” (Apg 17:6). Jag tror att det 
är omöjligt att lyckas, utan att göra vissa misstag eller 
felsteg. Om vi misslyckas kan vi bara göra som GPS:en 
ibland manar oss: ”Gör en U-sväng”, så är vi på rätt väg 
igen. Dessutom har vi lärt oss hur vi inte ska göra. Som 
Edison sa: ”Jag har inte misslyckats. Jag har bara kommit 
på 2000 sätt hur man inte gör en glödlampa.” 



66

Hålla sig på vägen

Ända sedan syndafallet har vi människor haft en tendens 
att vilja gå vår egen väg: ”Vi gick alla vilse som får, var och 
en gick sin egen väg…” (Jes 53:6). Det är enkelt att gå sin 
egen väg. Det sker per automatik. Men den egna vägen, 
är alltid den lägre vägen. Gud har så mycket mer för oss: 
”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). Att 
ständigt lyssna till Herren hjälper oss att få tag i dessa 
högre tankar och vandra på Guds högre vägar. 

När vi väljer att lyssna till Herrens röst, kommer också 
vi höra samma sak som Jesaja: “Här är vägen, gå på den” 
(Jes 30:21). Jesus är den sanne Herden som vill leda alla 
sina får. Han vill leda, varna, beskydda och undervisa oss: 
”Hör, min son, tag emot mina ord, så skall dina levnadsår 
bli många. Jag undervisar dig om vishetens väg, jag leder 
dig på det rättas stigar. När du går skall inget hindra dina 
steg, när du springer skall du inte falla” (Ord 4:10-12). Vers 
tio börjar med ”hör”. För att kunna hålla oss på vishetens 
väg behöver vi ha ett hörande öra. Oavsett vilka vi är, 
vill Herren att vi ska få lära känna, och ständigt följa, 
Herdens röst, den ljuvligaste rösten av alla. 
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Kapitel 7
När talar Gud?

Några goda vänner till oss leder ett behandlingshem 
för missbrukare. Oavsett hur djupt människor har 

sjunkit när de kommer till dem, säger de samma sak till 
samtliga om hur de kan bli fria. De två uppmaningar de 
ger är: ”Stanna kvar och gör som vi säger.” Vi har skrattat 
många gånger när de har berättat det, då det låter roligt 
och kanske lite för enkelt. Men vi skrattar inte när vi ser 
deras fantastiska resultat. Så många män och kvinnor 
har blivit helt och hållet upprättade och lever idag ett 
fullvärdigt liv. 

Egentligen är allt med Gud också enkelt och 
okomplicerat. Ändå krånglar vi många gånger till det. Vi 
behöver bara ”stanna kvar och göra som han säger.” Det 
vill säga, vi behöver tålmodigt och uthålligt fortsätta att 
lyssna och när vi hör, vara snara att lyda. Gud längtar 
efter att hans röst ska bli tydlig för oss alla, så vi kan få 
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del av hans hjärtas hemligheter. Och visst delar vi hans 
längtan? Att Gud vill tala med oss tror jag ingen av oss 
tvivlar på. Men när talar han? I det här kapitlet vill jag 
göra ett försök att besvara den frågan. 

När vi lär känna honom

Marcus och jag älskar att dela saker med varandra. Ibland 
bubblar det så mycket i bådas våra hjärtan att den ene 
knappt hinner avsluta innan den andre tar vid. Vi kan till 
och med kommunicera med varandra sittandes i var sitt 
hörn i ett rum fullt av människor. Vi kanske inte kan göra 
vår röst hörd till den andre, men vi kan berätta mycket 
genom vårt kroppsspråk eller bara en blick. Hur är detta 
möjligt? Två som känner varandra väl, kan kommunicera 
väl. När vi lär känna Herren, lär vi också känna hans röst 
och han kommer enkelt att kunna kommunicera med 
oss. 

Någon som sannerligen hörde, och fick vara, Guds 
röst var profeten Samuel. Låt oss tillsammans läsa hur 
allting började för honom: ”Pojken Samuel gjorde tjänst 
inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den 
tiden och profetsyner var inte vanliga. Då hände en gång 
detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat 
bli skumma så att han inte kunde se. Guds lampa hade 
ännu inte slocknat, och Samuel låg i HERRENS tempel där 
Guds ark stod. Då kallade HERREN på Samuel. ’Här är jag’, 
svarade Samuel. Därefter skyndade han sig till Eli och sade: 
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’Här är jag, du ropade på mig’. Men han svarade: ’Jag har 
inte ropat. Gå tillbaka och lägg dig’. Och han gick och lade 
sig. HERREN kallade än en gång på Samuel, och Samuel 
steg upp och gick till Eli och sade: ’Här är jag, du ropade 
på mig’. Men han svarade: ’Jag har inte ropat, min son. Gå 
tillbaka och lägg dig’. Samuel kände ännu inte HERREN, 
och HERRENS ord hade ännu inte blivit uppenbarat för 
honom” (1 Sam 3:1-7). 

Samuel var en pojke som i mycket tidig ålder kom till, 
tjänade och till och med bodde i templet. Dagligen 
spenderade han tid med de som representerade Gud 
och Guds ord, ändå står det i vers 7 att: ”Samuel kände 
ännu inte HERREN, och HERRENS ord hade ännu inte 
blivit uppenbarat för honom.” Även om Samuel ännu 
var väldigt ung, talar detta sitt klara språk. Vi kan alla 
spendera mycket tid i kyrkan, vara engagerade i dess 
olika verksamheter, vara nära vän med pastorn och 
ändå inte känna Herren eller hans röst. Tragiskt, men 
tyvärr sant.

När vi läser i de fyra evangelierna, ser vi att Jesus talade 
väldigt olika till sina efterföljare, de som verkligen 
kände honom, och till den allmänna folkskaran. 
Folkskaran, som bara kände Jesus på distans, fick bara 
del av liknelser, medan lärjungarna fick dem förklarade 
och uppenbarade: ”När han blev ensam med de tolv och 
de andra som var med honom, frågade de honom om 
liknelserna. Då sade han till dem: ’Ni har fått del i Guds rikes 
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hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser…’” 
(Mark 4:10-11). Frågan är: vill vi tillhöra folkskaran eller 
Jesus lärjungar? Mitt svar är självklart. Jag vill tillhöra 
Jesus lärjungar. 

Herren är inte intresserad 
av att bara vara en punkt på 
söndagens agenda eller någon 
vi ber till endast när vi har 
problem. Han vill vara en del 
av vår vardag. Han vill umgås 
med, lära känna och spendera 
tid med oss och till och med 
vara vår vän: ”Jag kallar er 
inte längre tjänare, eftersom 

tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty 
allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta” (Joh 
15:15). När vi lär känna honom delar han med sig av vad 
han har hört från Fadern, leder oss in på nya äventyr och 
förvandlar våra liv för alltid. Utifrån vår dagliga vandring 
med Jesus kommer det sedan, genom den helige Ande, 
profetiska tilltal, uppenbarelser, syner, drömmar och ord 
som slår ner i våra liv med kraft. 

När vi vill lyssna

Berättelsen om Samuel slutade som tur var inte med att 
Samuel inte kände Herren och hans röst. Efter insikten 
att det var Gud som ville tala med honom svarade 

Han vill umgås 
med, lära känna 
och spendera tid 
med oss och till 

och med vara 
vår vän
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han med de välkända orden “Tala, din tjänare hör” (1 
Sam 3:10). Samuels svar visar på underordnande och 
respekt. Den här inställningen, att när den allsmäktige 
Guden talar, vill jag lyssna, öppnar upp för att höra 
Guds röst. Att vi vill höra hans röst är inget vi ständigt 
behöver rabbla som ett mantra inför honom. Herren ser 
rakt igenom oss och vet om vi verkligen längtar efter att, 
och vill, lyssna. Han vet om hans röst är essentiell och till 
och med oumbärlig för oss. 

Du har säkert, precis som jag, börjat berätta något för 
någon, så ser man hur deras uppmärksamhet går åt ett 
annat håll. Jag vet inte hur din reaktion blir, men min blir 
att jag tystnar. Ingen gillar att tala för ”döva öron”. Ibland 
när jag påminner Marcus om något som vi har pratat 
om, eller kanske har bestämt att göra, har han svarat 
mig: ”Det har du aldrig sagt.” Detta trots att jag har sagt 
det flera gånger. Omvänd ordning, där Marcus har sagt 
något till mig och jag svarar likadant, sker förstås likaså. 
Poängen är att det inte räcker med att den ena parten 
talar, den andra måste också lyssna. Frågan är inte om 
Gud talar, frågan är: Vill vi lyssna? Att vilja lyssna fordrar 
tid, fokus och uppmärksamhet. 

Vi är nog alla eniga om att den här världen, och våra 
liv, innehåller mycket brus. Det kan vara information, 
människors röster, sociala medier, TV, familj, aktiviteter 
och saker vi ständigt ”bör, borde och måste”. Om vi ska 
kunna lyssna till den viktigaste rösten av alla behöver vi 
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stilla ner bruset. Jesus kände också av den tidens brus och 
sökte sig ofta avsides för att vara med sin Fader: ”Tidigt på 
morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus upp och gick 
till en enslig plats och bad där” (Mark 1:35). Det var där 
och då, i avskildhet och tystnad, som Gud talade till och 
visade honom vad han skulle göra: “Amen, amen säger 
jag er: ’Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast 
det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen’” 
(Joh 5:19). Gud kan tala till oss när och var som helst, 
men för att lära känna hans röst behöver vi regelbundet 
avskilja tid i stillhet inför honom. Ett sätt att göra detta är 
att regelbundet avsätta tid för bön och fasta. Fasta är en 
gudomlig nyckel Herren har gett oss för att ödmjuka oss 
inför sig. En av många saker som sker under bön och fasta 
är att vi lättare kan urskilja Guds röst. 

När vi är villiga att gensvara

Det första Gud talade till Samuel om var inte precis 
någon nybörjaruppgift. Hans första profetuppdrag blev 
ett skarpt och tillrättavisande budskap till den präst, 
Eli, som mer eller mindre var som en far för honom i 
templet. Jag förstår i allra högsta grad att det står att 
Samuel var rädd att berätta synen för Eli. Trots detta 
valde han att lyda: ”Samuel talade då om allt för honom 
och dolde ingenting” (1 Sam 3:18). 

Följden av Samuels villighet att respondera var att hans 
öron öppnades upp ännu mer, för att kunna ta emot 
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uppenbarelse och nya budskap från Gud: ”Och HERREN 
fortsatte att visa sig i Silo, ty HERREN uppenbarade sig för 
Samuel i Silo genom HERRENS ord” (1 Sam 3:21). Samma 
sak gäller oss. Vår villighet att gensvara, avgör om Herren 
kommer att fortsätta att tala 
till oss. Att stå uppskriven 
som vikarie innebär att man 
behöver vara redo i tid och 
otid. Säger man nej för många 
gånger slutar de att ringa. 
Ingen gillar att tjata eller 
behöva nödga någon annan 
till att göra något. Samma sak 
gäller Herren. 

Matteus 22:14 säger: ”Ty många är kallade, men få är 
utvalda.” Gud kan tala till och använda oss alla, men vi 
behöver välja att vara bland de utvalda genom att lyssna 
och gensvara. Ansvaret ligger hos oss. Vi behöver förstå 
att ”Gud inte gör skillnad på människor” (Apg 10:34). Om 
vi väljer att inte lyda, med andra ord säga nej, kommer 
han att välja att använda någon annan. Jag vet inte hur 
det är med dig, men jag vill inte att Gud ska gå förbi mig 
och välja någon annan. 

Jag minns när jag fick kallelsen att börja hålla 
kvinnomöten. Jag började i det lilla och var nöjd med 
att ha lite kvinnokvällar i vår församling. Efter att under 
några år ha hållit dessa enkla kvällar, som samlade ett 

Vår villighet 
att gensvara, 

avgör om Herren 
kommer att 
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tala till oss
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fyrtiotal kvinnor, kom ett nytt tilltal. Jag satt framför TV:n 
och lyssnade på en predikan av en amerikansk, kvinnlig 
förkunnare som frimodigt proklamerade Guds ord. En 
bön, eller snarare ett rop, från djupet av mitt hjärta, gick 
upp till Herren om behovet av detta i Sverige. Jag bad 
till Herren att resa upp liknande sanningsbudbärare 
i vårt land. Där och då, i min ensamhet inför Herren, 
upplevde jag Herren visa att det fanns en mantel, ett 
mandat, för detta. Han sa det inte rakt ut, men jag kunde 
känna Guds smärta, att han förmodligen hade frågat 
andra om att anta utmaningen, men ingen hade valt 
att plocka upp manteln. Med tårar i ögonen reste jag 
på mig och som en profetisk handling böjde jag mig 
ner och agerade som att jag plockade upp något från 
marken och sa: ”Jag tar den! Jag är villig att plocka upp 
den!” Där och då började det som vi idag kallar WOW 
(Women Of Worth), ett arbete som berör, uppmuntrar 
och utmanar hundratals kvinnor varje år. Det fanns 
många bättre och mer lämpliga kvinnor som kunde ha 
tagit mandatet, men min villighet att respondera gjorde 
att jag fick manteln. 



75

förvandlad för att förvandla

Kapitel 8
Varför talar Gud?

Ibland är vi så upptagna med att fråga efter när eller 
hur Gud talar, att vi glömmer att ta reda på varför. Gud 

vill vara vår uppdragsgivare och tala till oss om våra 
respektive kallelser och uppgifter. Men det är inte hans 
enda motiv. Om vi, för att dra det till sin extrem, har 
bilden av Gud endast som en chef som ger oss order, 
kommer våra öron endast vara öppna för denna typ av 
tilltal. Då kommer vi garanterat att missa när han vill 
tala ord av sin oerhörda och gränslösa agapekärlek till 
oss. Guds röst och tilltal hjälper oss, som Paulus skriver 
i Efesierbrevet 3:18-19, att: ”…tillsammans med alla de 
heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och 
djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver 
vad någon kan förstå.” Gud älskar oss så oerhört mycket, 
men vi behöver förstå att Guds kärlek inte handlar om 
att bara vara snäll. Gud är lika lite en ”hård chef” som en 
”snäll pappa”. Det står om kärleken att: ”Den gläder sig 
inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen” 
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(1 Kor 13:6). Kärlek, och framför allt Guds kärlek, är inte 
snäll, utan sann. När vi förstår detta är det också lättare 
att kunna ta till sig hans viktiga ord av korrigering. När vi 
förstår motivet, eller rättare sagt motiven, till varför Gud 
talar till oss, hjälper det oss att lättare kunna höra och 
förstå allt han vill säga. Låt oss därför se på några saker 
som besvarar frågan: Varför talar Gud?  

Visa kärlek

Först och främst talar Gud till 
oss för att han älskar oss. Vi 
är skapade att ha gemenskap 
med Gud. Vi är hans barn och 
han är vår far: “Se, vilken kärlek 
Fadern har skänkt oss: att vi får 
kallas Guds barn…” (1 Joh 3:1). 
Alla människor är i behov av 

kärlek och bekräftelse. Om vi inte går till Herren och 
låter honom fylla våra behov, kommer vi att söka detta 
från annat håll. Konsekvensen blir ett ständigt jagande 
efter människors kärlek och bekräftelse. Problemet är 
att andra människor inte kan ge oss det vi behöver, ens 
våra närmaste vänner och vår familj. Det kan bara Gud. 
Och Gud vill. Han vill älska oss genom sina ord. Han 
längtar efter att få bekräfta oss med sina viskningar, 
helt oberoende av vår kallelse och om vi är lydiga eller 
inte. Han älskar oss oavsett vad vi gör eller inte gör och 
längtar lika mycket efter alla sina barn. Innan Jesus 

Först och 
främst talar 
Gud till oss
för att han 
älskar oss
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gjorde något av det Gud hade gett honom i uppdrag 
här på jorden, säger Gud till honom: “Du är min Son, den 
Älskade. I dig har jag min glädje” (Luk 3:22). Han önskar 
oavbrutet att säga samma sak till dig och mig. När vi 
hör hans ord av kärlek och bekräftelse, kommer vårt 
sökande på annat håll helt att upphöra. Hans kärlek är 
nog. Guds kärlek till oss är konstant. Inget kan skilja oss 
från den kärleken: ”Ty jag är viss om att varken död eller 
liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller 
något som skall komma, varken makter, höjd eller djup 
eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds 
kärlek i Kristus Jesus, vår Herre” (Rom 8:38-39). 

Uppenbara kallelse

Guds utvalda redskap på 
jorden är, och har alltid varit, 
vi människor. Vi är alla kallade 
till att dela evangelium och 
försöka vinna människor för 
himmelriket: ”Och han sade till 
dem: ’Gå ut i hela världen och 
predika evangelium för hela 

skapelsen’” (Mark 16:15). Missionsbefallningen är vårt 
gemensamma uppdrag, men inom detta stora uppdrag 
har vi alla unika kallelser. Många undrar över vad denna 
kallelse är och hur man kan få reda på den. Svaret är att 
Gud vill tala om det för oss. Detta är också en anledning 
till varför Gud talar till oss. För att vi ska upptäcka våra 
unika livsuppgifter här på jorden. 

Guds utvalda 
redskap på 

jorden är, och 
har alltid varit, 

vi människor
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Människor i alla tider har fått sitt specifika uppdrag 
uppenbarat genom att lyssna till Guds röst. Jeremia 
säger: ”HERRENS ord kom till mig…” (Jer 1:4). Om Jona 
står det: ”HERRENS ord kom till Jona…” (Jona 1:1). Gud 
talade till Noa och uppmanade honom: ”Gör dig en 
ark…” (1 Mos 6:14). Josefs kallelse uppenbarade Gud 
i en dröm. Ur en brinnande buske hörde Mose hur 
Gud ville använda honom för att föra Israels folk ut ur 
Egyptens slaveri. Efter Paulus starka möte med Jesus 
på Damaskusvägen talade Herren om hur han skulle 
sända honom till att predika för hedningarna.  Allt 
sedan dess har han fortsatt att kalla på människor och 
gör det än idag.  

Jag minns det som igår, upptäckten av min kallelse. 
Efter studenten flyttade jag till Kalmar för att studera 
på högskola. Min tro hade dittills inte varit speciellt 
levande eller brinnande. Då jag inte visste om något 
annat, hade jag i detalj gjort min egen plan, vilken var 
att utbilda mig för att sedan leva ett rikt och bekvämt 
liv endast för mig själv. Men Gud hade en annan plan. 
Efter några månader i Kalmar kom jag i kontakt med en 
liten grupp av studenter, som alla hade börjat söka och 
hungra efter mer av Gud. Detta smittade av sig även på 
mig. Jag började spendera tid med Herren och lyssna till 
hans röst. 

Tiden gick och det var dags för mig att börja mitt andra 
år på civilekonomprogrammet. Väl tillbaka i Kalmar, 
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efter att ha varit hemma över sommaren, började jag 
gå långa bönepromenader längs med havet. Varje gång 
jag bad poppade ett ord upp i mitt hjärta: mission. Dag 
efter dag i veckor hände samma sak och varje gång det 
skedde kunde jag inte hindra tårar från att komma. Jag 
förstod att Gud ville säga mig något, men jag visste inte 
riktigt vad. En dag bestämde jag mig för att inte åka upp 
till högskolan, utan stanna hemma och be och fasta 
och fråga Gud vad han försökte berätta för mig. Den 
morgonen, fjärde oktober 2001, böjde jag mina knän 
i mitt studentrum i Kalmar och bad, för första gången 
i mitt liv, att Guds vilja skulle få ske. Direkt hörde jag 
ett gensvar från himlen: ”Hanna, det du gör just nu är 
inte min vilja med ditt liv. Jag har kallat dig att predika 
till nationerna.” Där och då, på grund av att jag hörde 
Herrens röst, uppenbarade Gud min kallelse.  

Vägleda

Idag bombarderas vi dagligen av otroligt mycket 
information och röster, inte minst genom alla sociala 
medier och internet. Förvirring råder på många olika 
plan i människors liv. David upplevde också sin portion 
av förvirring, men lärde känna Herrens röst och bekänner 
de underbara orden: ”HERREN är min herde, mig skall 
intet fattas” (Ps 23:1). Vem vi än är och vad som än ligger 
framför, vill Gud tala till oss för att ge oss vägledning. 
Herren talar och vägleder oss, bland annat genom sitt 
skrivna ord. Psaltaren 119:105: ”Ditt ord är mina fötters 
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lykta och ett ljus på min stig”, var understruken i Bibeln 
jag fick när jag slutade söndagsskolan. Inte förstod jag 
då, elva år gammal, vikten och tyngden av denna vers, 
men det har jag verkligen gjort de senaste arton åren. 
Utan överdrift har Guds ord hundratals gånger talat till 
mig och varit mina fötters lykta och ett ljus på min stig. 

Jag gillar inte att vänta (ja, jag behöver absolut mer 
av Andens frukt: tålamod) men jag kanske heller inte 
tror på att bara vänta och vara passiv. Jag tror att Gud 
många gånger väntar på oss. När vi vet vad vi är kallade 
till menar jag att vi är fria att göra planer i enlighet med 
den kallelsen. Sedan gör vi vad Ordspråksboken 16:3 
säger: “Befall dina verk åt HERREN, så har dina planer 
framgång.” Jag säger inte att Gud ska bekräfta alla våra 
planer, men är övertygad om att när vi planerar, och 
befaller det i Herrens händer, sållar han bort det som är 
vårt eget. Ibland går det inte som vi hade tänkt, men 
det hindrar inte Herren att fortfarande kunna guida oss 
vidare. Detta var precis vad Paulus fick uppleva på en av 
sina missionsresor: ”Sedan tog de vägen genom Frygien 
och Galatien, eftersom de av den helige Ande hindrades 
från att predika ordet i Asien. Han försökte ta sig till Asien 
och sedan till Bitynien, men hindrades av Guds Ande” 
(Apg 16:6). Paulus försökte gå framåt, men hindrades. 
Han gav dock inte upp, utan fortsatte hela natten att 
söka Herrens vidare vägledning och då talar Gud: “På 
natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod 
där och bad honom: ’Kom över till Makedonien och hjälp 
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oss!’ När han hade sett denna syn, försökte vi genast ta oss 
till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss 
att predika evangeliet för dem” (Apg 16:9-10). 

Korrigera och förmana

Det sista jag vill nämna är att Gud också talar till 
oss för att korrigera och förmana. För att göra detta 
använder Herren ofta sitt redan skrivna ord: ”Hela 
Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till 
bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 
för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för 
varje god gärning” (2 Tim 3:16-17). Vem av oss vill inte bli 
fullt färdig och väl rustad? Då behöver vi ta till oss hela 
skriften, även de ställen som är till fostran. 

Vi behöver förstå att vi ibland behöver korrigering och 
förmaning. Vi ser, hör och förstår inte allt, men det gör 
Gud. Ett litet barn gillar inte att bli förmanad, men ju 
äldre det blir, desto mer förstår barnet att det är för dess 
eget bästa. Guds förmaning till oss är också för vårt eget 
bästa. Precis som med ett litet barn, tränar, fostrar och 
förbereder Herren oss för det som ligger längre fram: ”Ty 
den HERREN älskar tuktar han liksom en far den son som 
han har kär” (Ord 3:12). 

Jag minns ett tillfälle när jag, inom loppet av bara två 
veckor, hade blivit sviken och sårad av olika människor 
tre gånger. Jag brottades med alla känslor på insidan 
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och tankarna for som en tornado i mitt sinne. Till råga 
på allt skulle vi ha gäster om bara någon timme, så jag 
visste att jag behövde ta mig samman. Medan jag stod 
och rörde så det skvätte ifrån grytorna, hörde jag den 
helige Ande viska på min insida: ”Men, hur kan någon 
som är död, bli så besviken.” Jag visste precis vad han 
menade. Jag hade själv, under hela hösten, undervisat 
och predikat om att vara korsfäst med Kristus. Trots 
stormen som pågick inom mig valde jag att ta emot 
tillrättavisningen, omvände mig inför Herren och lade 
ner ”min rätt” att bli besviken. Låt oss inte var rädda för, 
utan lyssna till och ta emot, även denna typ av tilltal från 
Gud: ”Att ta vara på förmaning är vägen till livet, den som 
föraktar tillrättavisning far vilse” (Ord 10:17). 



83

förvandlad för att förvandla

Kapitel 9
Hur talar Gud?

Varken Marcus eller jag är speciellt praktiska och 
framför allt gillar vi inte hus - och trädgårdsarbete. 

När det en vår var dags att måla om vårt hus, fick vi 
därför ta i från tårna för att motivera oss. Det skulle 
dessutom målas tre gånger. När vi trötta, men glada, 
äntligen höll på att avsluta vårt målarprojekt, kom en 
snickare på besök. Han hjälpte oss med lite smått och 
gott och berömde hur fint vårt hus hade blivit, och så 
lade han till: ”Visst är det underbart att arbeta med sina 
händer. Då talar Gud för fullt.” Det kom inget ”amen” 
från någon av oss. De enda uppenbarelserna som blivit 
tydliga för oss dessa veckor, var vad det innebar att 
”betala priset” och att ha tålamod. Men vi förstod förstås 
vad han menade. 

I Markusevangeliet 4:33 står det om Jesus: ”Med många 
sådana liknelser predikade han ordet för dem, på ett 
sådant sätt att de ville lyssna.” Jag är övertygad om att 
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han än idag använder sig av vad han än kan komma på, 
för att få oss att vilja lyssna och för att det verkligen ska 
nå fram till oss. Gud är en personlig Gud. Han talar därför 

till oss på olika sätt, tidpunkter 
och platser. Han vet vilka bilder 
som talar till oss. Han vet vilka 
bibelord vi ”står på” i tro. Han 
vet våra personligheter och 
intressen och han längtar efter 
att få nå fram, mer än vad vi 
längtar efter att få höra. 

Gud talar inte alltid till mig när jag är i bön. Han gör det 
ibland, men oftast inte. Vanligtvis sker det när jag är ute 
och går och bara njuter av solen och omgivningen, eller 
när jag springer. Att höra Gud tala under en löparrunda 
kanske för någon annan är ett stort mirakel, men för 
mig är det naturligt. Min gissning om varför det sker 
just då, är att vid de tillfällena är jag både avslappnad 
och avväpnad. Mitt sinne slappnar av från alla punkter 
i programmet, vilket gör att jag är öppen för Guds 
tilltal. För Marcus kommer ofta Guds tilltal och vishet 
till honom i bastun. Han älskar att basta och det är en 
av hans njutningar där han slappnar av. För snickaren 
talade Gud när han arbetade med sina händer. 

I det här kapitlet berör jag fem ganska vanliga sätt som 
Gud talar till oss på, men vill åter igen understryka att 
Gud är personlig och dessutom obegränsad, vilket 

Gud är en 
personlig Gud. 

Han talar därför 
till oss på olika 
sätt, tidpunkter 

och platser
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innebär att dessa fem sätt inte är heltäckande på något 
sätt. Intentionen är att få inspirera oss till att lyssna och 
få oss att inse att vi förmodligen redan har hört Gud tala 
betydligt fler gånger än vad vi tror. 

Inre vittnesbördet

När vi blir frälsta väcks vår ande inom oss till liv. Det är 
i, och genom, vår ande som vi kopplar samman med 
Gud och kan höra och uppleva saker från honom. 
Romarbrevet 8:16 säger: ”Anden själv vittnar med vår 
ande att vi är Guds barn.” Detta ”inre vittnesbörd”, där 
vår ande och Guds Ande vittnar om samma sak, skulle 
jag framhålla som det första och främsta sättet Gud 
talar till och leder oss på. Vi behöver inte alltid, när vi 
står inför olika saker eller beslut, ha ett ord eller nytt 
tilltal från Gud. Han kan och vill leda oss genom det inre 
vittnesbördet, som beskrivs bäst som en grön eller röd 
lampa på vår insida. Den gröna lampan medför frid att 
fortsätta framåt, medan den röda är motsatsen, ofrid, 
och betyder varning eller stopp. 

Många frågar Marcus och mig hur vi hittar våra 
koordinatorer, det vill säga de som är våra lokala ”spindeln 
i nätet” i de länder vi arbetar i. Med tusentals mil emellan 
oss och alla dessa miljontals människor i Asien, förstår jag 
att man undrar hur det går till. Bara tanken på det gör mig 
så tacksam till Gud, då det sannerligen är ett mirakel. Jag 
kan säga att vi hittills inte har fått vare sig en eldskrift på 
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väggen eller någon hörbar röst som talat ut något namn, 
även om det vore en spännande upplevelse. Svaret är att 
vi lyssnar på det inre vittnesbördet. Vi får kontakt med 
olika personer, som oftast är evangelister eller apostlar, 
antingen via någon annan vi redan jobbar med, via mail 
eller genom någon konferens. När vi sedan möter dessa 
människor, ber med dem och lyssnar till deras hjärta och 
fokus, upplever både Marcus och jag nästintill hundra 
procent exakt samma sak på vår insida: antingen grön 
eller röd lampa. 

En nyckel till att ha detta fungerande i våra liv är att 
leva i bön. Jeremia 31:9 säger: ”...jag skall leda dem där 
de går bedjande fram...” Vi får akta oss för att bön endast 
blir en punkt vi bockar av på dagens agenda (jag älskar 
att bocka av punkter, så det gäller i allra högsta grad 
också mig). Bön är ett samtal med Herren som pågår 
under hela dagen, varje dag, vecka, månad och säsong 
i våra liv. Smith Wigglesworth, en brittisk predikant 
som verkade i början av 1900-talet, sa så här: ”Jag ber 
aldrig mer än en halvtimme. Men det går aldrig mer 
än en halvtimme innan jag ber.” Smith Wigglesworth, 
som bland annat väckte upp tjugo döda, visste vad han 

talade om. Bön är nyckeln till 
framgång i tjänst för Gud. När 
vi är i ständig gemenskap med 
Herren, kommer hans maning 
på vår insida bli klar och tydlig.

Bön är nyckeln 
till framgång i 
tjänst för Gud
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Guds ord

När en vän till mig hade läst en av mina böcker för första 
gången berättade hon lite småleende för mig, att det 
var precis som att höra mig tala. Samma upplevelse vill 
Herren att vi ska få när vi läser Bibeln. Bibeln är författad 
av olika människor, under tusentals år, men varje ord är av 
Gud själv: “Hela Skriften är utandad av Gud…” (2 Tim 3:16-
17), och han använder hela Skriften för att tala till oss.

Bibeln är Guds kärleksbrev, genom vilket han uppenbarar 
och berättar om sin oerhörda nåd och kärlek till oss. 
Johannes 3:16, också känt som ”lilla Bibeln”, säger: ”Ty 
så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för 
att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha 
evigt liv” (Joh 3:16). Guds kärleksbrev innehåller alltifrån 
vägledning, uppmuntran och inspiration till korrigering, 
befallning och fostran, men allt står där, och allt vill Gud 
använda, för att vi ska få lära känna och ta emot honom 
som ÄR kärlek: ”Och vi har lärt känna den kärlek som Gud 
har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som 
förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom” (1 
Joh 4:16).  

Genom sitt ord kan och vill 
Herren tala rakt in i våra liv. 
Ibland när vi läser, kan vissa 
verser ”stå ut”. Dessa verser 
blir, som vi nämnt tidigare, 

Genom sitt ord 
kan och vill 

Herren tala rakt 
in i våra liv
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rhemaord, som Gud talar till just oss, i vår specifika 
situation. Uppenbarelse kommer och vi vet hur vi ska 
agera: ”När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd 
åt enkla människor” (Ps 119:130). Andra gånger använder 
Herren de bibelord vi redan har i vårt hjärta, för att tala till, 
uppmuntra och vägleda både oss och andra. 

Vi var med om en exceptionell incident på en 
missionsresa till Kina. Där kan man ännu inte ha 
kampanjer utomhus, så vårt missionsuppdrag bestod 
i att besöka husförsamlingar. Vid vårt första husbesök, 
efter att ha gått rejäla kringelkrokar för att försäkra 
oss om att vi inte var förföljda av polisen, hann Marcus 
bara precis börja predika när de samlade plötsligt 
börjar skrika att polisen kommer. Alla kineser försvann 
lika snabbt som de kommit och kvar blev Marcus, jag, 
de amerikaner vi åkt med samt familjen som bodde i 
lägenheten. Innan polisen hade gjort entré hade de 
gömt oss i ett av rummen. Vi hörde hur tre arga poliser 
talade med familjen och hur de gick från rum till rum. Vi 
förstod att de snart skulle hitta oss. 

Trots minnen från alla böcker jag läst, om hur kristna 
blivit behandlade i Kina, var det ett annat minne som 
kickade igång, nämligen ”Bibelordsminnet”. Mitt i 
polisens letande dök plötsligt Ordspråksboken 3:5, 
”Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte 
på ditt förstånd”, upp i mitt sinne. Direkt infann sig en 
frid som övergick allt förstånd och jag bara visste att allt 
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kommer att gå bra. För att göra en lång historia kort, 
efter att ha hittat oss och tagit med oss till polisstationen, 
släppte de oss efter bara några timmars väntan, utan 
påföljder. Men långt innan dess hade Gud gjort något 
ännu större, nämligen genom sitt ord redan talat om att 
allt skulle gå bra. 

En stilla viskning

”HERREN sade: ’Gå ut och ställ dig på berget inför HERREN’. 
Och se, HERREN gick fram där, och en stor stark storm, som 
ryckte loss berg och bröt sönder klippor, gick före HERREN. 
Men HERREN var inte i stormen. Efter stormen kom en 
jordbävning. Men HERREN var inte i jordbävningen. Efter 
jordbävningen kom en eld. Men HERREN var inte i elden. 
Efter elden hördes en liten stilla röst” (1 Kung 19:11-12, 
NKVJ, fritt översatt). 

Många gånger förväntar vi oss, precis som Elia, att Gud 
ska tala högt och tydligt. Kanske hade det varit enklare 
om Gud valt att skaka marken eller komma med sin eld, 
tills vi hör vad han vill säga. Men vår Gud är en Gud av 
intimitet. Vår Gud är en Gud 
som älskar när vi stillar ner oss 
och söker hans ansikte. Vår 
Gud är en Gud som först och 
främst talar till oss genom ”en 
liten stilla röst”. Det var när 
Maria satte sig ner vid Jesus 

Vår Gud är en 
Gud som älskar 

när vi stillar ner 
oss och söker 
hans ansikte
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fötter, som hon kunde lyssna till hans ord. Det var när 
lärjungarna var ensamma med Jesus, som han förklarade 
sina liknelser och delade med sig av uppenbarelsen. 

Gud vill tala till oss var och en genom sina stilla 
viskningar i våra hjärtan. Ibland kan det vara tydligt, 
klart och så ordagrant att vi kan skriva ner eller citera 
det. Andra gånger kan det vara en tanke eller bara en 
förnimmelse. Det finns ingen färdig mall på exakt hur 
det låter, när det sker och framför allt inte på vad som 
sägs. Men ju mer vi lär känna och ju mer tid vi ger till 
honom, desto mer kommer vi att känna igen dessa 
dyrbara och viktiga viskningar. 

Drömmar och syner 

Gud talar också till oss genom drömmar och syner. 
Dessa två sätt är kanske inte lika vanliga, men de är 
fortfarande bibliska. I 1 Mosebok 37:5 läser vi: ”Josef 
hade en dröm…” När Josef bara var en ung tonåring 
fick han en dröm som visade hans framtid och kallelse. 
Josefs liv vittnar om att det kan vara bra att inte dela 
med sig till vem som helst av det Gud talar. Men det 
visar också att även om människor runt omkring oss tror 
att drömmen inte är från Gud, betyder det inte att den 
inte är det. Josef får sedan tyda andras drömmar, både i 
fängelset och åt Farao. Jag tror, eftersom det finns med 
i Bibeln, att detta fungerar, men inte att det är något vi 
ska söka efter. Precis som jag nämnde i början av den 
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här delen, är Herrens främsta längtan att tala till oss alla 
utan mellanhänder. 

Även Josef, Jesus jordiska pappa, hade en dröm som 
varnade dem för att återvända hem efter Jesus födelse: 
”När de visa männen hade farit, se, då visade sig en Herrens 
ängel i en dröm för Josef och sade: ’Stig upp och ta med dig 
barnet och dess mor och fly till Egypten och stanna där tills 
jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet 
för att döda det.’ Josef steg då upp och tog om natten 
med sig barnet och dess mor och begav sig till Egypten” 
(Matt 2:13-14). Gud har bara talat till mig tre gånger via 
drömmar. Alla tre gånger har det varit skarpa varningar. 

Precis som jag nämnt tidigare, fick Paulus ett rop att 
åka till Makedonien. Detta rop kom genom en syn: ”På 
natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod 
där och bad honom: ’Kom över till Makedonien och hjälp 
oss!’ När han hade sett denna syn, försökte vi genast ta oss 
till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat 
oss att predika evangeliet för dem” (Apg 16:9-10). Trots att 
det var natt, hade Paulus en syn. En syn beskrivs bäst 
som att något målas upp som en film framför dina ögon. 
Förmodligen var han i bön och då han blivit hindrad av 
Guds Ande flera gånger att fortsätta till vissa platser, 
sökte han Herren för vidare vägledning. Då talade Gud 
till honom genom en syn. 
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Genom andra människor

Att lära sig att höra Gud, utan mellanhand, är A och O, 
men Gud talar också till oss genom andra människor. 
Många av oss kan vittna om hur ett profetiskt ord hjälpt, 
styrkt eller bekräftat, när man har gått igenom en tuff 
tid eller om man har tvivlat. Detta är syftet med det 
profetiska: “Men den som profeterar talar till människor 
och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst” (1 Kor 
14:3). Att Gud talar genom profetior är i enlighet med 
Guds ord, men Bibeln ger oss också uppmaningen 
”pröva allt, behåll det goda” (1 Tess 5:21). Personligen tror 
jag aldrig att vi ska söka efter profetior, och att bygga 
sitt liv på endast profetior är rent av farligt. När Gud 
talar genom en annan människa bör det främst vara en 
bekräftelse på vad du redan själv har upplevt i ditt hjärta. 
Viktigt är också att man prövar varje profetia mot Guds 
ord. Detta gäller förstås allting vi upplever Gud tala. Gud 
talar aldrig något som motsäger hans eget ord. 

Gud kan också tala genom andra människor utan att 
de själva vet om det. När vi till exempel sitter i samtal 
med, eller lyssnar på någon, kan man uppleva hur Gud 
använder deras ord, vittnesbörd och berättelse för att 
tala rakt in i våra egna liv. Jag har varit med om detta 
många gånger. Ibland när jag bara i all enkelhet har suttit 
och samtalat men en vän över en kopp kaffe kanske hon 
har nämnt något i förbifarten, men för mig blir det en 
bekräftelse på något jag har bett Gud om. 
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Innan jag började skriva den här boken gjorde jag något 
jag aldrig tidigare gjort. Jag bad Gud att han skulle 
bekräfta, genom tre andra vittnen, när jag skulle börja 
skriva. Jag vet egentligen inte varför jag valde att göra 
så, kanske för att det kräver en hel del tid och fokus att 
skriva en bok, så jag ville vara säker på Guds timing. Bara 
en kort tid efter denna bön till Herren satt jag i samtal 
med några härliga bönekvinnor. Vi åt lunch tillsammans 
och samtalade om allt mellan himmel och jord, då en 
av kvinnorna plötsligt säger till mig ”när du skriver din 
nästa bok…” Jag minns inte ens hur hon avslutade 
meningen, men förstod direkt att det var Herren som 
hade talat, och bekräftat, min bön genom henne. Hon 
var inte medveten om det. Ingen, inte ens Marcus, visste 
att jag gick omkring med en ny bok i tankarna. Som du 
förstår kom också de andra två bekräftelserna. 

Ester får en uppmaning från sin fosterfar, Mordokaj, att 
rädda det judiska folket: ”’För om du tiger denna gång, 
skall judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men 
du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du 
inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?’ 
Då sände Ester detta svar till Mordokaj: ’Gå och samla alla 
judar som finns i Susan och håll fasta för mig. Ni skall inte 
äta eller dricka något under tre dygn, varken dag eller natt. 
Jag och mina tjänarinnor skall också fasta på samma sätt. 
Därefter skall jag gå in till kungen, även om det är mot 
lagen. Skall jag gå förlorad, så må jag gå förlorad’” (Est 
4:14-16). Jag är övertygad om att Ester kände igen Guds 
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röst genom Mordokaj, då det fick henne att våga agera 
med livet som insats. När vi känner igen Herrens röst 
kommer vi också att känna igen när han talar genom 
andra människor. 
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Kapitel 10
Bedröva inte

Guds helige Ande

Flera av oss har förmodligen någon gång känt oss 
avundsjuka på Jesus lärjungar. De fick vandra med 

Jesus i tre år. De såg med egna ögon alla hans mirakler, 
fick uppleva hans fysiska närvaro och höra all hans 
undervisning, som var så fylld av kraft och auktoritet. 
Men enligt Jesus, fanns det något ännu bättre: ”Men jag 
säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty 
om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när 
jag går bort, skall jag sända honom till er” (Joh 16:7). Om 
inte Jesus återvände till Fadern, kunde han inte sända 
oss vår underbara Hjälpare – den helige Ande: ”Men 
när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er 
in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan 
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allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för 
er vad som kommer att ske” (Joh 16:13). Ja, lärjungarna 
hörde Jesus tala, men den helige Ande, Sanningens 
Ande, älskar också att tala och förmedla till oss ”allt det 
han hör”, och därtill föra oss in i hela sanningen. 

För att detta ska ske fullt ut är 
andedopet, det vill säga när 
vi blir uppfyllda av den helige 
Ande och börjar tala i tungor, 
väsentligt. Personligen är 
tungotalet centralt för min 
vandring med Herren, inte 
minst när det gäller att både 
urskilja Guds röst och bli 

påmind om vad han redan sagt och lärt. När lärjungarna 
hade blivit andedöpta på pingstdagen träder Petrus 
fram och förklarar vad det var som hade skett: ”…det 
är detta som är sagt genom profeten Joel: Och det skall 
ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min 
Ande över allt kött” (Apg 2:16-17). Guds Ande är redan 
utgjuten och varhelst det finns ett ”kött”, det vill säga en 
mänsklig kropp, som önskar bli fylld av honom, kommer 
han direkt och tar sin boning i detta tempel. 

När Jesus vandrade här på jorden i fysisk form, kunde 
han bara vara på ett ställe åt gången. Denna begräsning 
har inte den helige Ande. Men vi behöver vara rädda 
om honom. Paulus uppmanar oss i Efesierbrevet 4:30: 

Sanningens Ande, 
älskar också 
att tala och 
förmedla till 
oss ”allt det 

han hör”
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”Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett 
sigill för förlossningens dag.” Att bedröva innebär att såra, 
smärta eller göra ledsen. Om någon sårar mig, blir min 
respons många gånger tystnad. Detsamma gäller den 
helige Ande. Han älskar att tala, men om vi fortlöpande 
bedrövar honom, kommer hans röst på vår insida att 
tystna. Vad är det då som bedrövar honom, så att vi kan 
göra allt i vår makt för att undvika det?

Att inte öppna dörren

Det första jag vill nämna är om vi inte ger honom tid och 
utrymme i våra liv. Den helige Ande är vår underbara 
Hjälpare, sänd till oss för att alltid vara med oss. Han 
älskar att umgås och spendera tid med oss, peka på 
Jesus, tala till och uppenbara saker för oss. Men han är 
samtidigt en gentleman som inte tränger sig på: ”Se, jag 
står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst 
och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla 
måltid med honom och han med mig” (Upp 3:20). Herren 
vill, genom sin Ande, ”hålla måltid” med oss, men vi 
behöver ”öppna upp dörren” och medvetet bjuda in 
honom. Detta gäller såväl i våra individuella liv som i 
våra gudstjänster. 1 Tessalonikerbrevet 5:19 uppmanar 
oss: ”Släck inte Anden.” Precis som en eld släcks om vi 
inte kontinuerligt lägger på ny ved, släcks Andens liv i 
oss, om vi inte ger honom den tid och uppmärksamhet 
han förtjänar. 
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Att köra på utan att lyssna in den helige Ande, tror jag är 
ett misstag som vi alla kan känna igen oss i. Jag kan tydligt 
erinra mig om ett tillfälle i mitt eget liv. Vi hade rest ner till 
Vietnam och haft flera konferenser för att sedan fortsätta 
direkt till Myanmar och predika där, på både kampanj och 
eldskonferens. Till min berättelse hör att det var under 
denna tid som jag led av en stämbandsinflammation, som 
pågått i flera månader. Trots läkarens stränga förmaning 
predikade jag ändå litegrann, men försökte hålla mig så 
tyst som möjligt där emellan. 

När vi kom fram till sista dagen i Myanmar hade jag 
en otrolig rösttrötthet och smärta och var uppriktigt 
glad över att vi snart skulle få åka hem och vila. Marcus 
hade det sista passet på konferensen och när han gick 
in för landning, tittade han till på mig, som han oftast 
gör, och undrade om jag hade något profetiskt ord att 
dela. Jag skakade på huvudet och lovsångsteamet tog 
vid för att avsluta konferensen. Under lovsången hör 
jag en sårad röst säga: ”Men, du har inte ens frågat mig.” 
Rösten tillhörde den helige Ande. Jag kände ett sting av 
sorg i mitt hjärta. Nej, jag hade inte gett min underbara 
Hjälpare och vän den uppmärksamhet han förtjänar. 
Jag omvände mig, bad om förlåtelse och frågade som 
följd om han hade något budskap till någon. På en gång 
kände jag den profetiska smörjelsen komma över mig 
och jag visste att den helige Ande inte var klar. Jag gick 
fram och fick tala rakt in i flera människors liv. Jag önskar 
jag kunde säga att jag aldrig sedan dess kört på, eller 
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till och med kört över, den helige Ande, men det skulle 
inte vara den fulla sanningen. Men jag kan säga att jag 
har stannat upp bra många fler gånger sedan dess och 
lyssnat in den helige Ande. 

Var rädd om templet

Det andra jag vill nämna, kring vad som bedrövar den 
helige Ande, är om vi medvetet släpper in synd. Den 
helige Ande är en helig Ande och vi är hans tempel: 
”Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige 
Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni 
inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. 
Så förhärliga då Gud i er kropp” (1 Kor 6:19-20). Han 
kommer definitivt att reagera om han behöver dela sitt 
tempel med synd och vara den första som överbevisar 
oss: ”Och när han kommer, skall han överbevisa världen 
om synd och rättfärdighet och dom” (Joh 16:8). När vi 
blir överbevisade är det upp till oss att omvända oss, 
så vi kan bli av med vad vi än har släppt in i våra liv. 
Men om vi väljer att inte lyssna, kommer hans röst av 
överbevisning att försvagas för att till sist helt upphöra. 
Kvar blir synden och dess konsekvenser. Och det blir 
konsekvenser. För att förtydliga vikten av att vara rädda 
om vårt tempel, vill jag berätta om en allvarlig dröm jag 
hade för några år sedan. 

Jag drömde att jag bodde i ett radhus med två dörrar 
bredvid varandra. Jag hade gått över till min granne 
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för att prata lite och gick sedan tillbaka till min egen 
dörr. När jag tog i handtaget såg jag att jag hade 
glömt nycklarna i låset och dörren var olåst. När jag 
öppnade såg jag en svartklädd tjuv som grep tag i mina 
ägodelar och sprang ut genom altandörren. Direkt kom 
bibelordet från Johannes 10:10, “Tjuven kommer bara för 
att stjäla, slakta och döda”, till mig. Sedan hörde jag Guds 
röst: “Stäng varje dörr, så tjuven inte kan komma in och 
stjäla!” Och med det tilltalet vaknade jag. 

Drömmen, tillsammans med en påtaglig gudsfruktan, 
följde mig de kommande veckorna. Jag bad Gud 
uppenbara för mig om jag hade någon öppen dörr som 
gjorde att tjuven, djävulen, hade rätt att komma in och 
stjäla i mitt liv. Två olika saker kom till mig och lämnade 
mig inte, och jag förstod att jag behövde omvända mig 
och göra bättring, vilket jag också gjorde. Direkt var 
det som om jag kunde höra dörrar stängas. Dörrar jag 
inte ens visste stod på glänt. Dörrar som kunde, och 
förmodligen skulle, ha lett till negativa konsekvenser. 

All synd vi tillåter i våra liv är en ingång för tjuven. Vi 
kan aldrig leka med synd för “var och en som gör synd är 
syndens slav” (Joh 8:34). Det vi tillåter i våra liv ger inte 
bara konsekvenser, utan vi blir rentav slavar inunder det. 
När den helige Ande överbevisar oss om synd är det inte 
tid att skämmas och försöka dölja den, utan bekänna 
den för vad den är. Då blir vi av med den och dörren för 
fienden stängs. 
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Vägra kompromiss

Det tredje som bedrövar den helige Ande är om vi 
kompromissar med Guds ord och vilja: ”Därför säger 
den helige Ande: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda 
inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring 
på frestelsens dag i öknen. Där frestade de mig och satte 
mig på prov, fastän de såg mina gärningar under fyrtio 
år. Därför blev jag vred på detta släkte och sade: Alltid far 
de vilse i sina hjärtan. De vill inte veta av mina vägar…” 
(Hebr 3:7-10). Att medvetet välja sin egen framför Guds 
väg, förhärdar våra hjärtan. Ett förhärdat hjärta är hårt 
och okänsligt och bedrövar 
därmed Guds Ande. Den 
helige Ande attraheras av 
motsatsen, det vill säga ett 
förkrossat och ödmjukt hjärta: 
”Offer som Gud vill ha är en 
förkrossad ande, ett förkrossat 
och bedrövat hjärta föraktar du 
inte, Gud” (Ps 51:19). 

Kompromiss med Guds ord leder oss till att följa efter och 
vandra i köttet. Detta är raka motsatsen till att vara ledd 
av den helige Ande: ”Vad jag vill säga är detta: vandra 
i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty 
köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det 
som är emot köttet. De två strider mot varandra för att 
hindra er att göra det ni vill” (Gal 5:16-17). Varje gång vi 

Ett förhärdat 
hjärta är hårt 
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därmed Guds 

Ande
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kompromissar med Guds ord, och det som behagar 
honom, sår vi i köttet. Det står ju skrivet: ”Den som sår 
i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den 
som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv” (Gal 
6:8). Köttets väg leder till död, medan Andens väg leder 
till liv. Valet är vårt: ”Om vi har liv genom Anden, låt oss då 
även följa Anden” (Gal 5:25). Samma vers i den engelska 
versionen Amplified Bible säger: ”…låt oss kontrolleras av 
Anden”. Den helige Ande får kontroll över oss och vi blir 
känsliga för hans röst, när vi väljer att underordna oss 
Guds ord, vilja och ordningar. 

Oanständigt tal

Till sist vill jag nämna vad flera bibelverser talar om, 
bland annat versen innan den som talar om att inte 
bedröva Guds helige Ande, nämligen våra ord. ”Låt inget 
oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som 
är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att 
det blir till glädje för dem som hör på… ” (Ef 4:29). Vi har 
i tidigare kapitel varit inne på kraften i våra ord. Detta 
gäller också vårt oanständiga tal. Negativa, nedlåtande 
och hårda ord påverkar människorna som hör det, men 
de påverkar också den helige Ande. Min mamma skulle 
jag beskriva som både lugn och sansad. Tills någon 
säger något illa om mina syskon eller mig. Då kommer 
det en försvarande lejoninna fram i henne som ryter 
till. Hennes kärlek till oss utlöser denna reaktion. Gud 
älskar också alla sina barn. Han reagerar därmed också 
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starkt på när någon talar illa om dem. Hans rektion 
blir däremot att hans Andes röst på förtalarens insida 
tystnar. Vi kan inte tala illa om våra syskon i Herren och 
samtidigt räkna med att Guds röst förblir densamma på 
vår insida. För att behålla hans viskningar i vårt hjärta 
behöver vi välja att ”bara tala det som är gott och blir till 
välsignelse” oavsett vem som hör eller inte. 
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 Kapitel 11
Någon väntar
på din lydnad

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 och kännbart sätt. Hela min kropp blev varm 
och jag förnam Herrens påtagliga beröring. Jag förstod 
att det var någonting utöver det vanliga som Herren 
planerade att göra. Där på bänken gav Gud mig fem 
profetiska 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 med uttydning till en fjärde. Det sista ordet var 
i form av kunskapens ord. Jag brottades med det, då 
det hade ett allvarligt innehåll. Jag visste inte till vem 
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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 hade 
varit lydig Gud och kunde börja predika budskapet Gud 
hade lagt på mitt hjärta för kvällen. 

Efter mötets slut, när vi alla gick ut för att fika, kom en 
kvinna fram och drog mig lite åt sidan. Hennes röda 
ögon vittnade om att hon hade gråtit. Hon tillkännagav 
att ordet som hade gått ut, i form av kunskapens ord, 
hade varit till henne. Hon berättade hur hon samma 
eftermiddag hade känt sig deprimerad så till den grad 
att hon inte hade något att leva för längre. Desperat hade 
hon utgjutit sitt hjärta inför Herren och bett honom om 
en specifik och personlig hälsning. Hon avslutade med 
att säga att hon, tack vare denna himmelska hälsning, 
fått nytt hopp och ny kraft. 

Vad hade hänt om jag inte hade lytt Herren den kvällen? 
Eller låt oss backa bandet lite till. Vad hade hänt om jag 
inte läst i Guds ord om Andens gåvor och sökt att vinna 
dem och om jag inte hade lärt känna Herrens röst? Jag 
vågar inte ens tänka på det. Allt jag kan säga är att jag är 
så oerhört tacksam till Gud att jag var lydig. 
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Bibelns troshjältar 

Alla troshjältar vi kan läsa 
om i Bibeln finns med på 
grund av sin lydnad. Noa 
fick befallningen att bygga 
en gigantisk ark. Vädret var 
varmt och torrt och folket 
hånade honom, men han bara 
fortsatte att bygga: ”Och Noa 
gjorde så. Han gjorde i allt som 
Gud hade befallt honom” (1 Mos 6:22). Noas lydnad, som 
tog honom 120 år, gjorde att både mänskligheten och 
hela djurriket kunde fortsätta att fortplanta sig. Än idag 
kan vi se regnbågen som ett tecken på Guds löfte att 
inget liknande någonsin skulle ske, men också som ett 
tecken på Noas lydnad. 

Trots ett utmanande uppdrag fattade Ester mod och 
efter att ha bett och fastat gick hon in till kungen med 
livet som insats: “Gå och samla alla judar som finns i 
Susan och håll fasta för mig. Ni skall inte äta eller dricka 
något under tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina 
tjänarinnor skall också fasta på samma sätt. Därefter skall 
jag gå in till kungen, även om det är mot lagen. Skall jag 
gå förlorad, så må jag gå förlorad…” (Est 4:16). Hon vann 
favör hos kungen och gick frimodigt in och vädjade 
till honom för att rädda sitt eget folk. ”När vinet dracks, 
sade kungen till Ester också nu den andra dagen: ’Vad är 
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din bön, drottning Ester? Den skall besvaras. Vad är din 
begäran? Om det så gäller halva riket skall den uppfyllas.’ 
Drottning Ester svarade: ’Om jag har funnit nåd för dina 
ögon, o konung, och om konungen så finner för gott, låt 
mitt eget liv sparas, det är min bön, och låt mitt folk sparas, 
det är min begäran’” (Est 7:2-3). När vi läser vidare ser vi 
att kungen bestämmer sig för att ändra sig och låter 
judarna försvara sig, vilket leder till att hela det judiska 
folket räddas. Allt detta på grund av en enkel, judisk 
kvinnas lydnad. 

Sadrak, Mesak och Abednego visade sin lydnad genom 
att vägra böja knä för någon annan gud än den levande 
Guden. När kungen kommer på dem och hotar med att 
kasta dem i den brinnande ugnen, svarar de: ”Om det blir 
så, är vår Gud, som vi dyrkar, mäktig att befria oss ur den 
brinnande ugnen och att befria oss ur din hand, o konung. 
Men om inte, så skall du veta, o konung, att vi ändå inte 
dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av 
guld som du har låtit ställa upp” (Dan 3:17-18). Deras 
kompromisslöshet ledde dem genom eld, men inte ett 
hårstrå brändes upp och de luktade inte ens rök. Frukten 
av deras lydnad blev att kungen uppmanade allt folk att 
tillbe den ende sanne Guden: ”Nebukadnessar tog då 
till orda och sade: ’Lovad vare Sadraks, Mesaks och Abed-
Negos Gud, som sände sin ängel och räddade sina tjänare. 
De förtröstade så på honom att de överträdde kungens 
befallning och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller 
tillbe någon annan gud än sin egen Gud. Härmed befaller 
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jag nu att vem det vara må av alla folk och stammar och 
tungomål, som säger något ovärdigt om Sadraks, Mesaks 
och Abed-Negos Gud, han skall slitas i stycken, och hans 
hus skall göras till en sophög. För det finns ingen Gud som 
kan hjälpa så som han’” (Dan 3:28-29). 

Efter att ha förnekat Jesus tre gånger, tar Petrus revansch 
och ställer sig upp på pingstdagen och predikar och 
tre tusen blev inte bara frälsta, utan nya lärjungar: ”Då 
trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till 
orda och talade till dem: ’Ni judiska män och alla ni som 
bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina 
ord…’ De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade 
antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen” (Apg 
2:14, 41). Och detta vara bara början. Petrus lydnad 
förde honom på många missionsresor, där tusentals 
blev förvandlade av evangeliet. Hans lydnad reste upp 
den lame mannen vid Sköna porten, ledde till att många 
blev andedöpta och till och med väckte upp Tabita från 
det döda. 

Cypern, Antiokia, Ikonium, Lystra, Derbe och Efesus är bara 
några, bland många, platser Paulus predikade på. Hans 
lydnad ledde till att hedningar i stad efter stad, land efter 
land, fick höra de goda nyheterna om Jesus Kristus och 
åtskilliga människors liv förvandlades genom miraklerna 
som skedde: ”Gud gjorde ovanliga under genom Paulus 
händer, så att man till och med tog dukar och plagg som 
varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka, och 
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sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut” 
(Apg 19:11-12). Dessutom kan vi, än idag, ta del av vad 
han, inspirerad av den helige Ande, skrev ner i breven till 
olika personer, församlingar och platser. 

Skicka äran vidare

Hela Apostlagärningarna är späckad av mäktiga ting, 
under och mirakler, som skedde genom apostlarnas 
händer. När Paulus och Barnabas kom till Lystra, berättas 
det bland annat om en man som varit lam sedan födseln, 
som blir totalt helad och börjar hoppa omkring. Folket 
blev som tokiga av förtjusning, vilket vi kan förstå, och 
ville börja offra till Paulus och Barnabas. De trodde de 
var gudarna Zeus och Hermes som stigit ner till dem. 
Apostlarna vägrade dock att ta åt sig någon ära för 
det som hade skett: ”Men när apostlarna Barnabas och 
Paulus hörde det, rev de sönder sina kläder och rusade in i 
folkhopen och ropade: ’Människor, vad är det ni gör? Vi är 
människor som ni. Vi predikar för er det glada budskapet 
att ni skall omvända er från dessa avgudar till den levande 
Guden, som har skapat himmel, jord och hav och allt som 
är i dem’” (Apg 14:14-15). Paulus och Barnabas var väl 
medvetna om sin roll i det hela. Ja, Gud behövde dem, 
men det var Herren som utförde miraklerna. Inte heller 
vi ska ta åt oss någon ära för det som sker genom vår 
lydnad. Vi är bara kanaler för hans mäktiga kraft och 
gärningar. Till och med Jesus sa: ”Jag tar inte emot ära av 
människor” (Joh 5:41). 
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Det finns en berättelse om en elefant och en myra 
som skulle gå över en hängbro. Myran hoppade upp 
på elefantens rygg och de började gå. För varje steg 
den tunga elefanten tog, svajade hängbron mer och 
mer. Myran vågade knappt titta och gömde sig under 
elefantens öra. Efter ett tag hade de iallafall tagit sig 
över till andra sidan och var i säkerhet. Då hoppade 
myran ner och utbrister: ”Vi fick verkligen den där bron 
att svaja.”

Jag antar att du redan har räknat ut att Gud är elefanten 
och vi är myran. Vi behöver förstå att Gud har kallat oss 
att ”vandra över hängbron” tillsammans med honom, 
men det är Gud som får den att svaja. På grund av hans 
oändliga nåd är vi kallade, utvalda, att få vara med 
och påverka, uppmuntra, förändra och till och med 
förvandla andra människors liv och evighet: ”Han har 
frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund 
av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och 
sin nåd, som han har gett oss i 
Kristus Jesus från evighet…” ( 2 
Tim 1:9). Någon väntar på vår 
lydnad och den är avgörande 
för att Herren ska kunna göra 
någonting. Han har bestämt 
att det som sker på jorden, 
sker genom oss människor. 
Men äran tillhör Herren. 

Någon väntar 
på vår lydnad 

och den är 
avgörande för 
att Herren ska 

kunna göra 
någonting
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Kapitel 12
Vikten av lydnad

Vad är det första du tänker på när du hör ordet lydnad? 
Förmodligen ger det oss många olika associationer, 

en del positiva andra negativa. Lydnad är inte alltid ett 
populärt ord idag. Individualism och revolt är desto mer 
populärt. Barn gör uppror mot sina föräldrar, elever mot 
lärare och människor mot samhällets ordningar. Även 
innanför kyrkans väggar letar sig uppror, oordning och 
olydnad in. 

Oavsett vad den här världen 
eller vad andra människor säger, 
är lydnad viktigt för Gud. Det 
är så viktigt för Herren att han 
ibland väljer han att föra oss igenom tuffa passager, 
för att vi ska lära oss lyda och komma tillbaka till hans 

LYDNAD ÄR 
VIKTIGT FÖR GUD
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vilja. Även Jesus fick lära sig lydnad på detta sätt: ”Fastän 
han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande” 
(Hebr 5:8). David säger i Psaltaren 119:67: ”Innan jag 
fick lida for jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord.” 
Lidandet ödmjukade David och gjorde att han lärde sig 
att uppskatta Herrens ord och befallningar igen. Genom 
en viss form av lidande och ökentider inser också vi, att 
inget annat håller än Herren och hans ord. Det för oss 
tillbaka till ett beroende av honom och leder oss in, eller 
vidare, i hans vilja: ”Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall 
också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida 
till kroppen har slutat synda, så att han den tid som är kvar 
inte längre lever efter människors begär utan efter Guds 
vilja” (1 Petr 4:1-2). Herren vet alltid vad som är bäst och 
har en plan i enlighet med sitt bästa. Den planen fordrar 
vår lydnad. 

Lydnad är bättre än offer

Saul, Israels första kung, får vid ett tillfälle instruktioner 
från Herren, via profeten Samuel, om hur han ska dra 
ut och slå ut amalekiterna. Han befalls att utplåna alla, 
män och kvinnor och barn (jag vet, det är svårt att 
förstå, men det var ändå Guds befallning). Trots Guds 
klara instruktioner väljer Saul att bespara djuren, då 
han ville offra dem till Gud. Denna ”goda” tanke och 
handling leder till att profeten Samuel kommer och 
säger till honom att han ”gjort det som är ont i Herrens 
ögon” (1 Sam 15:19). Att inte lyda Gud är detsamma 
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som att göra ont. Att välja våra egna idéer framför Guds 
instruktioner, är detsamma som olydnad. Så viktig är vår 
absoluta lydnad. Det är efter denna olydnadshandling 
som Samuel förmanar Saul med de välkända orden 
”lydnad är bättre än offer” (1 Sam 15:22). Gud vill inte 
främst ha våra offer, ursäkter eller vår kompensation. 
Han vill ha vår lydnad! Att lyda betyder att rätta sig efter, 
hörsamma, följa eller foga sig i. Bibeln talar mycket om 
lydnad. Låt oss se på några saker. 

Lydnad ger beskydd

När Saul blev utvald och smord till kung, var han en 
ödmjuk man som ville följa Gud till varje pris. Efter några 
år som framgångsrik kung, med många segrar bakom 
sig, började dock en självgod attityd av högmod att 
växa fram i hans hjärta. Så fort vi tänker att vi kan klara 
oss utan Gud, eller att våra idéer är bättre är Guds, är 
vi ute på farligt vatten. Ordspråksboken 16:18 ger oss 
den angelägna varningen ”stolthet går före undergång 
och högmod går före fall.” Detta var precis vad som 
skedde med Saul. Han föll. Högmod var också den synd 
djävulen hade. Och han föll. Gud avskyr högmod. Jakobs 
brev 4:6-7 säger: ”Gud står emot de högmodiga, men de 
ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot 
djävulen, så skall han fly bort från er.” Vår lydnad till Gud 
innebär att vi underordnar oss honom. När vi böjer oss 
under Gud och hans vilja, ger det oss hans beskydd. 
Beskydd mot vår fiende: djävulen, den synd han begick: 
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högmod, samt beskydd mot 
olydnadens konsekvenser, som 
så lätt kan stoppa oss i livet. 

Att lyda Gud är oftast inte den 
enklaste vägen, men det finns 
ingen tryggare och säkrare 
plats att vara på än mitt i Guds 

vilja. Vi läser de fantastiska orden i Psaltaren 91:9-11: 
”Ty du har sagt att HERREN är ditt skydd, du har gjort den 
Högste till din tillflykt. Ingen olycka skall drabba dig, ingen 
plåga närma sig din hydda. Ty han skall ge sina änglar 
befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar.” 

I Lukas 6 berättar Jesus en liknelse om två olika 
husbyggare: ”Den som kommer till mig och lyssnar till 
mina ord och handlar efter dem - vem han är lik, det skall jag 
visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde 
djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, 
vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, 
eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte 
handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan 
att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som 
genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset” (Luk 
6:47-49). Vad var det som skilde de båda husbyggarna åt? 
Ibland läser vi kända bibelställen så snabbt, att vi missar 
vad det verkligen står. Skillnaden låg i deras lydnad. Den 
byggare som lyssnade, och handlade därefter, hans hus 
bestod. Om det så stormar runt omkring oss, kan vi lita 

När vi böjer oss 
under Gud och 
hans vilja, ger 
det oss hans 

beskydd
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på att när vi handlar i enlighet med Guds ord, bevaras 
också ”vårt hus”.

Lydnad beskyddar oss också från sjukdom: ”Om du hör 
HERRENS, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud 
och håller alla hans stadgar, skall jag inte lägga på dig 
någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty 
jag är HERREN, din läkare” (2 Mos 15:26). Jag tror inte 
att Gud lägger på oss sjukdomar längre. Då vi nu lever i 
det nya förbundet, är de redan lagda på Jesus: ”Men det 
var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, 
medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud 
och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers 
skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt 
på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är 
vi helade” (Jes 53:4-5). Vi har alla tillgång till helande i 
och genom Jesus. Men det finns fortfarande villkor. Om 
vi medvetet väljer olydnadens väg, hamnar vi utanför 
Guds beskydd. Detta kan leda till, och gör tyvärr många 
gånger, att dörren öppnas för fienden och ger honom 
rätt att komma in och stjäla t.ex. vår hälsa. Jag säger inte 
att all sjukdom beror på olydnad, jag säger att den kan 
leda till sjukdom.

På en av våra WOW - konferenser kom det fram en, för 
mig, helt okänd kvinna, som ville ha förbön för att hon 
var utbränd. Under tårar berättade hon hur hon i många 
år inte haft någon kraft, glädje eller inspiration. Innan 
jag började be frågade jag, som jag alltid gör, den helige 
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Ande om det var något speciellt jag skulle be. Direkt fick 
jag en bild av en fot i en öppen dörrspringa ihop med 
ordet: oförlåtelse. Jag delade bilden och frågade henne 
om hon visste ifall hon hade oförlåtelse mot någon. 
Hon nickade och visste precis vem Herren syftade på. 
Jag tog hennes händer och ledde henne i en bön där 
hon omvände sig, bad Gud om förlåtelse samt förlät och 
välsignade personen i fråga. Sex månader senare såg jag 
någon på stan vinka och sedan komma småspringande 
fram till mig. Hon kastade sig runt halsen på mig och 
jag insåg att det var samma kvinna. Glad, sprudlande 
och full av liv delade hon med mig vad som hade hänt. 
Hon upplevde hur hon direkt från förbönsstunden hade 
fått styrka och kraft tillbaka. Vi pratades vid bara några 
minuter, men hon hann berätta att hon var tillbaka på 
sitt tidigare jobb och att hon numera mötte varje dag 
men enorm glädje och livslust. Oförlåtelse är synd inför 
Herren, vilket gav djävulen tillträde att kila in foten 
och stjäla kvinnans hälsa. Direkt när hon omvände 
sig och förlät, kom hon in under Guds beskydd, vilket 
resulterade i att både hennes själ och hälsa upprättades. 

Lydnad leder till Guds välsignelse

De välkända och ofta citerade orden i Matteus 6:33 
säger: ”Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så 
skall ni få allt det andra också.” Vilket underbart löfte att 
få ”allt det andra också.” Men det kommer med ett villkor 
att först söka Guds rike. När vi följer detta villkor, finns 
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det ingen hejd på de välsignelser Herren ger. Den första 
Andens gåva jag fungerade i var tungotalets gåva och 
uttydning och jag minns än idag det första budskapet 
jag fick. Marcus och jag gick igenom en tid av ekonomisk 
prövning och satt och bad över vår situation. Då kommer 
Guds Ande över mig och jag ber ut i tungor, som inte lät 
som mitt vanliga tungotal. Efteråt får jag uttydningen 
om och om igen: ”Största välsignelsen följer lydnad! 
Största välsignelsen följer lydnad!” För oss just då blev 
budskapet till enorm uppmuntran att inte fundera så 
mycket över pengar och ekonomi, utan fokusera på att 
lyda Gud. Men också många gånger sedan dess har vi 
blivit påminda om denna viktiga gudomliga princip. 

Detta styckes överskrift, ”Lydnad leder till Guds 
välsignelse”, är också titeln studiebibeln använder för de 
första verserna i 5 Moseboks 28:e kapitel. I hela fjorton 
verser räknas välsignelse efter välsignelse upp gällande 
våra händers verk, tillhörigheter, barn, det vi företar oss 
och var vi än befinner oss etc. Välsignelselistan ramas in 
av vers ett och fjorton: ”Om du lyssnar till HERRENS, din 
Guds, röst, genom att noggrant följa alla hans bud som 
jag i dag ger dig, så skall HERREN, din Gud, upphöja dig 
över alla folk på jorden…Vik inte av, vare sig till höger eller 
vänster, från något av alla de 
bud som jag i dag ger er, så att 
du följer andra gudar och tjänar 
dem” (5 Mos 28:1,14). Villkoret 
för dessa välsignelser är lydnad 
till Guds ord och röst. 

Lydnad leder 
till Guds 

välsignelse



122

Lydnad ger tillfredsställelse

Bibeln talar också om att lydnad ger tillfredställelse. Vi 
läser i Johannes 4 om hur Jesus precis har mött, talat 
till och betjänat en samaritisk kvinna, då hans lärjungar 
sluter upp med honom. Det första de säger till honom 
är en uppmaning att äta. Högst sannolikt hade det gått 
ett tag sedan de åt senast, vilket lärjungarnas egna 
magars kurrande vittnade om, så uppmaningen var 
troligtvis berättigad. Jesus, som antagligen var lite trött 
på deras ständiga fokus på det lekamliga, svarar dem: 
“Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att 
fullborda hans verk” (Joh 4:34). Detta svar visar oss att 

det finns något som är mer 
tillfredställande än allt denna 
värld kan ge oss, inklusive 
maten för vår kropp. Lydnad 
till vår himmelske Fader ger 
oss denna tillfredställelse. 

Jag har erfarit denna djupa tillfredställelse många 
gånger och gör det mer eller mindre hela tiden. När 
du och jag väljer Guds vilja över allt annat, infinner sig 
en tillfredställelse som slår ut alla andra upplevelser, 
semestrar, materiella ting och allt ätbart, med 
hästlängder. Trots att Marcus och jag ännu inte har 
tjänat Gud många år, har vi mött många som har lagt 
ner sin kallelse och som inte lever i lydnad till Gud. Det 
finns inga olyckligare kristna. Även när det kostar på att 
lyda Gud är tillfredställelsen på insidan det ger värt allt.

Lydnad till 
vår himmelske 
Fader ger oss 

tillfredställelse
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Lydnad leder oss in vårt löftesland

Mose visste, att för att de skulle kunna komma in i det 
löftesland Gud hade lovat dem, var lydnad avgörande 
och han befaller därför Israels folk: ”Och nu Israel, lyssna 
till de stadgar och föreskrifter som jag vill lära er att följa, 
så att ni må leva och komma in i och ta i besittning det land 
som HERREN, era fäders Gud, vill ge er” (5 Mos 4:1). Vi har 
alla ett gudagivet uppdrag. Att fullborda det uppdraget 
är att inta vårt löftesland. I Apostlagärningarna 9 läser 
vi hur Paulus, som då hette Saulus, möter Jesus till 
förvandling och mottar sitt gudomliga uppdrag ifrån 
Herren. Flera kapitel, prövningar, missionsresor, segrar 
och mirakler senare läser vi: ”Därför, konung Agrippa, 
blev jag inte olydig mot den himmelska synen…” (Apg 
26:19). I och genom allt hade han varit lydig och kunde 
därmed säga: ”Jag har kämpat den goda kampen, jag har 
fullbordat loppet…” (2 Tim 
4:7). De orden vill jag också 
kunna säga en dag och det 
är jag övertygad om att 
också du vill. Lydnad till Gud 
är nyckeln in i vårt löftesland 
och gör att vi kan fullborda 
våra lopp en dag. 

Lydnad till Gud är 
nyckeln in i vårt 
löftesland och 
gör att vi kan 

fullborda våra 
lopp en dag
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Kapitel 13
Konsekvens av 

lydnad respektive 
olydnad 

Gud hade kunnat skapa robotar, där han enkelt 
hade kunnat programmera in exakt vad han ville 

skulle uträttas på jorden. Men det gjorde han inte. Han 
skapade människor med fri vilja. Medvetet skapade han 
oss fria att välja att älska, 
följa och lyda honom eller 
inte. Det vi däremot inte 
kan välja är följderna. Både 
lydnad och olydnad för med 
sig konsekvenser. 

Redan från början av skapelsen ser vi hur Gud ger Adam 
och Eva en befallning: “Du kan fritt äta av alla träd i 

Både lydnad och 
olydnad för med 
sig konsekvenser
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lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont 
skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden 
dö” (1 Mos 2:16-17). Detta innebar en möjlighet för 
dem att välja att tro på, och agera i enlighet med, Guds 
ord eller inte. Vi vet alla vad som skedde. På grund av 
deras olydnad kom synden in i världen: ”Genom en enda 
människa kom synden in i världen och genom synden 
döden, och så kom döden över alla människor, eftersom 
alla hade syndat” (Rom 5:12). Den förste Adam tog fel 
beslut, men den andre Adam, vår underbara Frälsare 
Jesus Kristus, kom och valde rätt: ”Liksom de många stod 
som syndare på grund av en enda människas olydnad, 
så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund 
av den endes lydnad” (Rom 5:19). Tydligare än så kan vi 
inte få konsekvenserna av lydnad respektive olydnad 
uppmålat för oss. Detta gör förhoppningsvis att vi, 
oavsett vad det innebär för oss, väljer lydnad. För, när allt 
runtomkring är avskalat, är det är ett val, ett personligt 
beslut, det handlar om. 

Inte min vilja, men din

Samma morgon som Gud talade till mig om min 
kallelse, hade jag för första gången bett bönen som 
Jesus bad i Getsemane “Men ske inte min vilja utan din” 
(Luk 22:42). Att be om Guds vilja, är en bön som drar till 
sig Guds uppmärksamhet. 2 Krönikeboken 16:9 säger: 
”Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin 
kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt 
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honom.” Att ge sig hän handlar om att söka Herrens vilja. 
Han ger inte sin kraft och hjälp till våra egna tankar och 
idéer, utan till sin vilja och sina idéer. 

Jag hörde det berättas för mig om Lewi Pethrus. Innan 
han klev ut i sin starka tjänst, som kom att påverka hela 
vårt avlånga land, var han på möte i Norge. I slutet av 
mötet gick han fram för att ge sitt liv till Herrens tjänst, 
men innan predikanten bad för honom, såg han honom 
allvarligt i ögonen och sa: ”Innan jag ber för dig att bli 
Guds tjänare har jag tre frågor: Är du villig att bli allt det 
Gud vill att du ska bli? Är du villig att göra allt det Gud 
vill att du ska göra? Är du villig att tala allt det Gud vill att 
du ska tala?” Sedan skickade predikanten, utan någon 
förbön, hem honom. Lewi Pethrus gick den kvällen ner 
på sina knän inför Herren och överlät sitt liv helt till 
Gud. Kvällen efter, när samma fråga om att ge sitt liv 
för Herrens tjänst, gick ut, gick Lewi Pethrus fram igen. 
När predikaten för andra gången, kom fram till honom, 
svarade han ett ljudligt: JA!, på alla tre frågor. Då bad 
predikanten för Lewi, som blev uppfylld av den helige 
Ande, och vad som hände sen, det vet vi. Tusentals 
människors liv har blivit förvandlade genom att Lewi 
Pethrus var villig att lägga ner sitt eget och säga ”ja” till 
Guds vilja. 

Jesus säger i Lukas 9:23: “Om någon vill följa mig, skall 
han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa 
mig.” Att förneka sig själv handlar om att lägga ner sina 
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egna tankar, idéer, tillvägagångssätt och sin vilja. Det 
kan låta både tufft och utmanande, men när vi vet att 
konsekvensen blir förvandlade liv, är det värt allt. Även 
om vissa av oss kanske ännu inte ser så mycket frukt av 
vår lydnad, kan vi se på, och uppmuntras av, frukten av 
andra som gått före. Om deras lydnad bar frukt, kommer 
vår lydnad att bära frukt. 

Älska Gud = Lyda Gud

I tjugofem år väntade Abraham på att Guds löfte om 
en son skulle uppfyllas. Vi kan bara ana den glädje 
som infann sig när Isak äntligen föddes. Abrahams 
tacksamhet och kärlek till Gud kunde inte ha varit större. 
Men den skulle verkligen komma till att sättas på prov: 
”En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till 
honom: ’Abraham!’ Han svarade: ’Ja, här är jag.’ Då sade 
han: ’Tag din son Isak, din ende son, som du älskar, och gå 
till Moria land och offra honom där som bränn-offer på ett 
berg som jag skall visa dig’” (1 Mos 22:1-2). Redan tidigt 
på morgonen dagen efter beger sig Abraham iväg. Jag 
kan inte i min vildaste fantasi föreställa mig vad som 
pågick i Abrahams tankar. Varje steg han tog, mot det 
berg där Isak skulle offras, måste varit fyllda av ångest 
och tårar. Han måste ha tvivlat. Men hans kärlek till Gud 
var större. När vi läser vidare står det: ”När de kommit 
fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham, byggde 
han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band 
han sin son Isak och lade honom på altaret ovanpå veden. 
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Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att 
slakta sin son. Då ropade HERRENS ängel till honom från 
himlen: ’Abraham! Abraham!’ Han svarade: ’Här är jag.’ Då 
sade han: ’Lyft inte din hand mot pojken och gör honom 
ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har 
undanhållit mig din ende son’” (1 Mos 22:9-12). 

Genom hela Bibeln ser vi, att lydnad är viktigt för Gud. 
Den är viktig, för den vittnar om vår kärlek till Herren. 
Jesus säger i Johannes 14:15: ”Om ni älskar mig, håller 
ni fast vid mina bud.” Bara några verser längre ner säger 
han igen: ”Den som har mina bud och håller fast vid dem, 
han är den som älskar mig” (Joh 14:21). Om och om igen 
läser vi samma sak och slutsatsen är: Att älska Herren 
= att lyda hans ord. Han vill inte främst ha våra fina 
och välformulerade böner 
och sånger om hur mycket 
vi älskar honom, han vill ha 
vår lydnad. 

Klarar vi lydnadstestet?

Emellanåt prövar Herren också vår villighet att lyda. 
Det kanske inte innebär att offra en son, men oavsett 
hur stort eller hur litet är det ett test inför Herren. Min 
lydnad till Herren har prövats många gånger, ibland 
endast med syftet att pröva om jag var villig att lyda. 
Jag minns ett tillfälle när jag precis hade avslutat ett 
kvinnomöte. Förbönen hade dragit över tiden och 

Att älska Herren = 
att lyda hans ord
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pausen innan kvällsmötet, där jag också skulle predika, 
var minimal. När alla kvinnor sökt sig ut ur möteslokalen 
för att äta kvällsmat, upplevde jag en stark maning 
på insidan att inte predika det jag förberett. Liknande 
hade skett några gånger tidigare, så jag kände ingen 
oro. Jag bestämde mig för att skippa kvällsmaten och 
gå undan till en lugn plats för att söka Herren. När jag 
kom in i det lilla avskilda rummet kollade jag på klockan, 
knappt fyrtio minuter kvar till kvällsmötet. Jag började 
be och fråga Herren vad han ville jag skulle tala om. 
Jag bad och bad och tiden tickade på, men inget ord 
på min insida. Tanken att ta ett av alla de budskap jag 
redan hade i min Ipad var lockande. Tankarna snurrade 
vidare på människors förväntan. De räknande förstås 
med att jag skulle predika. Men jag visste att jag inte 
kunde. Orden ”Man måste lyda Gud mer än människor” 
(Apg 5:29), ringde i mitt inre. Med fem minuter kvar till 
kvällsmötet får jag en mening till mig och jag förstår att 
det är både titel och innehåll för kvällen. Snabbt noterar 
jag tre bibelställen som handlade om just vad meningen 
sa och sedan hör jag lovsången sätta igång. 

Återigen fick jag kliva ur min komfortzon av både 
förberedelse och kontroll och uteslutande lita på 
Herren. Kvällens budskap blev det starkaste på hela 
dagen. Den helige Andes kraft och smörjelse flödade 
med varje stapplande steg jag tog när jag predikade. I 
princip alla gensvarade på budskapet med att komma 
fram och böja knä. När kvällen var över, fylldes jag av 
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den där ljuva friden på insidan, som bara kommer av 
lydnad. Ännu en gång var jag så tacksam att ha fått vara 
ett redskap i den levande Gudens hand. Dagen efter när 
jag vaknar upp i min säng hör jag Herren säga: ”Jag ville 
bara kolla om du var lydig.”
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Kapitel 14
Utmaning: Lydnad till 

Guds allmänna ord

Bibeln består av 66 böcker och 1189 kapitel (antal 
verser får du räkna själv). Vem kan följa, och än mer 

lyda, allt som står? I egen kraft skulle jag påstå att det 
är omöjligt, men vi är inte kallade att göra det i egen 
kraft: ”Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom 
min Ande, säger HERREN Sebaot” (Sak 4:6). Innan Jesus 
återvänder till sin Fader i himlen lovar han att vi ska 
få en annan Hjälpare – den helige Ande. Han säger 
i Apostlagärningarna 1:8: ”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.” Ordet som här används för kraft 
är dynamis och betyder också förmåga. Den helige Ande 
ger oss förmågan att bli vittnen, men också att kunna 
lyda Guds ord. 
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Jag utmanar härmed dig och mig (tro mig, jag behöver 
också samma utmaning) till lydnad till Guds allmänna 
ord. Jag skriver utmana, för det är en sann utmaning. Bra 
mycket större än att bestiga K2, springa maraton eller 
göra en ”Iron man”. Vi behöver en stor portion tålamod 
och uthållighet, men som Joyce Meyer alltid säger: ”Gör 
vi rätt sak tillräckligt länge får vi rätt resultat.” Om vi 
fortsätter att leva i enlighet med, och i lydnad till, Guds ord 
kommer resultatet och belöningen bli, som jag nämnde 
i tolfte kapitlet, tillfredställelse, välsignelse och beskydd 
etc., men också åtskilliga förvandlade människoliv. 
Därutöver kommer vi en dag att få den himmelska 
segerkransen: ”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” (1 Kor 9:25). 

Missionsbefallningen

Vad är det då Guds ord uppmanar oss att göra? Den 
första och främsta befallningen du och jag har fått 
av Jesus är missionsbefallningen. Vi finner den i alla 
fyra evangelierna. Formuleringarna är lite olika men 
innehållet, och vem det är adresserat till, är detsamma. 
I Matteusevangeliet är den nertecknad på följande vis: 
”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ’Jag 
har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och 
gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens 
och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad 
jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill 
tidens slut’” (28:18-20). Vi är alla kallade till att utföra 
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missionsbefallningen. Det 
är kraft i evangelium, men 
kraften kan bara förlösas, till 
förvandling av människor, 
om det predikas. Paulus 
säger: ”Vi är alltså sändebud 
för Kristus” (2 kor 5:20). Vi är 
nu Guds röst och representanter här på jorden. Om 
inte vi delar evangelium, får människor inte heller 
höra: ”Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte 
har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den 
som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om 
ingen predikar?” (Rom 10:14). 

Låt oss, i lydnad, sätta vårt fokus till, att på olika sätt både 
dela de förvandlande goda nyheterna om Jesus Kristus 
och vad han gjorde på korset och göra vad vi kan för att 
vara med och göra alla folk till lärjungar.  

Be & Fasta

Det andra jag vill utmana oss i är bön och fasta. I 
bergspredikan säger Jesus: ”När ni ber” och ”När ni 
fastar” (Matt 6:5,16). Han säger inte om. Han säger när. 
Jesus visste innebörden och vikten av att leva i bön och 
fasta. Innan han gick ut i tjänst, genomgick han en fyrtio 
dagars bön och fasta. Vi behöver inte börja där, men jag 
utmanar oss att börja i det lilla. Främsta anledningen 
till att fasta är att vi ödmjukar oss inför Gud: ”Vid floden 

Vi är nu Guds 
röst och 

representanter 
här på jorden
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Ahava lät jag utlysa en fasta, för att vi skulle ödmjuka oss 
inför vår Gud…” (Esra 8:21). 

Fasta ger oss också andlig auktoritet, eller rättare 
sagt, vi har lättare att agera i den auktoritet vi redan 
fått. Jesus säger själv, när lärjungarna inte kunde driva 
ut en ond ande ur en pojke: “Detta slag kan endast 
drivas ut med bön och fasta” (Mark 9:29 RB). När detta 
skedde levde lärjungarna ännu inte i fasta: “Inte kan väl 
bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem? 
Så länge brudgummen är hos dem kan de inte fasta. Men 
det skall komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, 
och då, på den dagen, kommer de att fasta” (Mark 2:19-
20). När vi sedan läser i Apostlagärningarna, kan vi se 
att också de hade upptäckt hemligheten med bön 
och fasta: ”När de tjänade Herren och fastade, sade den 
helige Ande: ’Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den 
uppgift som jag har kallat dem till.’ Då fastade de och 
bad och lade händerna på dem och sände ut dem” (Apg 
13:2-3). När de bad och fastade, hörde de den helige 
Andes röst klart och tydligt. Detta är också är en av 
förmånerna vi får del av. 

Genom hela Bibeln kan vi läsa om hur människor bad 
och fastade. Gudsmän och Gudskvinnor i tidigare 
generationer har bett och fastat. Vi behöver också be 
och fasta. Personligen älskar jag att be och fasta och 
skulle inte klara att göra det jag gör utan det. Mitt sinne 
blir klart, allt blir svart eller vitt, ja eller nej. Min ande blir 
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skärpt och kan lätt snappa upp vad Gud vill göra och 
mitt böneliv flammar upp. Det är som att blåsa på en 
redan glödande eld. Den får liv, får nya färger och tar 
nya former. Om vi ska få det många av oss längtar efter 
i vårt land, en sann väckelse där skaror vänder om och 
bekänner Jesus som sin Frälsare och Herre, behöver vi 
som Guds folk anta utmaningen att leva i bön och fasta. 

Givande

Det tredje jag vill utmana oss i är givande. Jesus talade 
även om givande i bergspredikan: ”När du ger” (Matt 
6:2). Återigen väljer han att använda ordet när, vilket 
tar för givet att vi kommer att ge. Han fortsätter med 
att uppmana oss att ge endast för att behaga Gud, 
inte för att människor ska se. Många av oss har hört 
undervisning om att ge tionde, men jag anser att tionde 
är vårt absoluta minimum. Gud gav det bästa han hade: 
sin egen Son. Hur kan vi då hålla något tillbaka? 

Vad vi gör med våra pengar, säger en hel del om vårt 
hjärta och vårt fokus: ”Ty där din skatt är, där kommer också 
ditt hjärta att vara” (Matt 6:21). Att ge är också det bästa 
vaccinet mot girighet och tillbedjan av mammon. Många 
gånger har Herren manat Marcus och mig att ge rikligt 
till olika missionsarbeten, församlingar eller människor. 
Det är en ren glädje att få lyda Herren och dessutom 
vara ett bönesvar för mottagaren. Men vi behöver inte 
vänta på att Gud ska tala till oss att ge. Vi kan sträva efter 
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att vara givare hela tiden och inte bara av våra pengar. 
Vi kan ge bort saker, kläder, betala restaurangmaten 

för hela sällskapet, bjuda 
hem människor på mat eller 
varför inte bjuda någon på en 
missionsresa eller semester. 
Det är bara vår egen 
kreativitet som kan begränsa 
vårt givande. 

Betjäna andra

Till sist vill jag också utmana oss i lydnad till att betjäna 
andra människor. Ännu en gång vill jag använda mig 
av ett lika-med-tecken nämligen: Att tjäna Gud = att 
betjäna människor. Jesus hade mycket tålamod med 
sina lärjungar. Vid mer än ett tillfälle tävlar de med 
varandra om vem som var störst. Jakob och Johannes 
undrar vid ett tillfälle om inte de kan få de främsta 
platserna bredvid Jesus i himlen. De var så befläckade 
av den här världens system och tankesätt om vem som 
var störst. Han kallar då till sig alla sina lärjungar och 
säger denna viktiga sanning: “Ni vet att de som anses vara 
folkens ledare uppträder som herrar över dem och folkens 

stormän härskar över dem. 
Men så är det inte hos er, utan 
den som vill vara störst bland 
er skall vara de andras tjänare, 
och den som vill vara främst 

Det är bara vår 
egen kreativitet 
som kan begränsa 

vårt givande

Att tjäna Gud 
= att betjäna 

människor
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bland er skall vara allas slav” (Mark 10:42-44). Många 
gånger när vi läser om lärjungarna, eller andra personer 
i Bibeln, kan vi tycka de är lite tröga och svårlärda, men 
med handen på hjärtat kan vi erkänna att vi också ibland 
är det. Om och om igen läser vi saker i Guds ord eller hör 
det predikas, ändå går det in i ena örat och ut genom 
det andra. Även vi är märkta och formade av den här 
världens tankesätt, speciellt gällande vem som är störst, 
har lyckats bäst eller vad framgång är. Det är inget fel 
att vilja vara stor i Guds ögon, men då innebär det att 
vara en tjänare. Filipperbrevet 2:5 uppmanar: ”Var så till 
sinnes som Kristus Jesus var.” Sedan skriver Paulus vidare 
om vad detta innebär, nämligen att ”anta en tjänares 
gestalt” (v7). Jesus visar om och om igen att han hade 
kommit för att betjäna. Det mest konkreta fallet hittar 
vi när han utförde en slavs jobb, nämligen att tvätta 
lärjungarnas fötter. När han var klar säger han till dem: 
”Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är 
också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er 
ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort mot er” 
(Joh 13:14-15). Att betjäna andra är en utmaning vi kan 
vara upptagna med resten av livet. 

Utöver dessa fyra är Bibeln sprängfylld med olika 
områden, uppmaningar, ord och befallningar som Jesus 
kallar oss att lyda. Antar du utmaningen? 
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Kapitel 15
Lydnad till Guds 

personliga tilltal

Frågorna när, varför och hur Gud talar till oss, har vi 
redan besvarat i förra delen av boken. Men vad gör vi 
med det vi hör? Om vi vill höra och få Guds direkta tilltal, 
är vår villighet att lyda avgörande. Vi kan bara utgå från 
oss själva. Vem skulle vi fråga om en tjänst: den som 
alltid gensvarar och gör det vi har bett den om, eller 
den som aldrig responderar? Svaret är enkelt. Den som 
gensvarar. Herren gör likadant. Om vi längtar efter att få 
vara med och förvandla fler människor, då är lydnad till 
Guds personliga tilltal essentiell. Att lyda handlar många 
gånger om att förtrösta på 
Herren. Vi kanske inte alltid 
förstår varför, hur eller när 
det som Gud talat till oss om 
ska ske, men det är heller inte 
vårt jobb att förstå. Vår del i 
samarbetet är att lyda, vad 
han än säger, och lita på att 

Om vi vill höra 
och få Guds 

direkta tilltal, är 
vår villighet att 
lyda avgörande
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han tar hand om resultatet. Gud längtar ständigt efter 
att få tala med oss var och en. Jag vill härmed beröra 
några olika områden som Herrens personliga tilltal kan 
handla om. 

Kallelsen

Gud har en förutbestämd kallelse, en plan, som var klar 
redan innan vi föddes: ”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). När vi har gjort denna fantastiska upptäckt, 
och vet vad Gud har kallat oss till, då är det upp till 
oss att gensvara. Johannes Döparen hade tränats i 
ökenmarkerna under mer eller mindre hela sin uppväxt. 
När Guds startskott kom till honom, gensvarade han 
direkt: ”och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då 
kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Och han 
gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade 
omvändelsens dop till syndernas förlåtelse” (Luk 3:2-3). 
Det finns alltid något vi kan börja göra i enlighet med 
kallelsen. Det är, som man säger, enklare att styra en 
rullande bil. Vi startar motorn och börja rulla, så kommer 
Herren att styra och leda oss vidare: ”Människans hjärta 
tänker ut sin väg, men HERREN är den som styr hennes 
steg” (Ord 16:9). 

När vi väl har klivit in i kallelsen, kommer den att innebära 
åtskilliga handlingar i lydnad. Det kan vara saker vi ska 
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säga, förändra, utföra eller kanske offra. Men kom ihåg, 
vad det än innebär har Gud en högre tanke med andra 
människors förvandling i fokus. Våra beslut, stora som 
små, behöver också vara i enlighet med kallelsen. Alla 
beslut vi fattar får konsekvenser, antingen positiva eller 
negativa. Vi bör aldrig ta några större beslut utan att 
först ha sökt Herren och checkat av om beslutet kommer 
att gynna eller hämma vår kallelse. Ibland kan ett 
erbjudande verka lockande och logiskt rent mänskligt 
sett, men efter vi har bett bleknar det bort. 

Jag minns den tid då både Marcus och jag arbetade 
med ordinära jobb vid sidan om vår kallelse. Vid ett par 
tillfällen kom erbjudande till Marcus om att bli pastor. 
Vid första anblick kunde det tyckas vara ifrån Gud. Han 
skulle ju få möjlighet att tjäna Gud och predika på heltid. 
Men vi ville inte fatta ett beslut utifrån vårt förstånd eller 
vår egen längtan. Vi ville att alla våra beslut skulle vara 
i enlighet med vad Gud hade kallat oss till. Jag minns 
särskilt ett av dessa tillfällen hur Marcus och jag böjde 
knä och började söka Herren för hans vilja. Bara många 
minuter in i bönen fick jag ett budskap till Marcus i 
andra tungor med uttydningen: ”Jag har kallat dig att 
vara en evangelist, inget annat.” Jag tror du förstår att 
vi självklart tackade nej. Bara en kort tid därefter talade 
Herren till oss på nytt att det var dags för Marcus att i tro 
släppa sitt jobb, och därmed sin fasta inkomst, för att 
på heltid arbeta med kampanjer och mission. Idag, på 
grund av att vi har varit snara att lyda Guds personliga 
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tilltal gällande kallelsen, arbetar vi båda två heltid med 
mission och att predika. 

Jag tror att vi, genom vår 
absoluta lydnad till det Gud 
har skapat oss till, kan få vara 
med och skriva historia. Det 
längtar jag efter. Bibelordet 
i början av stycket, från 
Psaltaren 139, talar om att 
vårt liv är nedskrivet i en bok. 
Jag vill att min bok ska vara 

spännande, fylld av människoliv som blir förvandlade, 
både i Sverige och ut till jordens yttersta gräns. Tänk 
om vår överlåtelse till kallelsen och uppdraget kan vara 
densamma som Paulus uttrycker i Apg 20:24: ”Men jag 
anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill 
endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått 
av Herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium.” 

Små och stora tilltal 

Allt stort börjar i det lilla och Gud bryr sig om det som 
sker i det lilla. Vad som är stort respektive smått för 

oss, är nödvändigtvis inte 
detsamma för Herren: ”Då 
skall konungen svara dem: 
Amen säger jag er: Allt vad ni 
har gjort för en av dessa mina 

genom vår 
absoluta lydnad 
till det Gud har 
skapat oss till, 
kan få vara med 

och skriva historia

Gud bryr sig
om det som sker

i det lilla
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minsta bröder, det har ni gjort mot mig” (Matt 25:40). För 
honom kan den där lilla viskningen, om att gå fram och 
krama om eller uppmuntra någon, vara stort. Lägg därtill 
betydelsen det kan ha för personen Gud sänder oss till. 
Vi kan inte avgöra betydelsen, eller påverka resultatet, 
av det Herren säger åt oss att göra eller säga. Vi kan bara 
lyda. Låt mig får berätta ett härligt vittnesbörd.

Marcus fungerade i kunskapens ord långt före mig. 
Eftersom Bibeln uppmanar oss ”sök också vinna de 
andliga gåvorna” (1 Kor 14:1), kände jag frimodighet att 
fråga Herren om också jag kunde få fungera i kunskapens 
ord. Under denna period av, i mitt perspektiv, drygt 
sökande, rullade våra möten runt om i Sverige på för fullt. 
På ett av dessa söndagsmöten, då Marcus predikade, 
upplevde jag en svag förnimmelse på insidan om att när 
Marcus var klar skulle jag gå upp och säga: ”Jesus älskar 
dig.” Precis efter slog tanken mig, att folk här (det var ett 
helt nytt sammanhang vi inte besökt tidigare) kommer 
tycka att frun så gärna vill ha del av plattformen att hon 
går upp bara för att säga denna banala sanning. Jag 
tyckte själv att det inte var något speciellt och försökte 
vifta bort det, men det lämnade mig inte. Mötet fortgick 
och Marcus gick in för landning. Jag tvekade fortfarande 
i mitt hjärta, då Herren sa till mig: ”Ville du bli använd i 
kunskapens ord eller inte?” 

När predikan var över, var jag snabbt uppe på mina 
fötter och nästintill sprang fram och ställde mig bredvid 
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Marcus. Vi hade tjänat ihop så många år redan, att han 
visste att jag hade en profetisk hälsning från Herren. 
När jag fick mikrofonen, sa jag att Herren vill säga till 
någon här idag: ”Jag älskar dig.” När jag väl lytt kände 
jag mig lättad, men kan erkänna att jag fortfarande 
kände mig lite dum. Lovsången började och vi började 
be och betjäna människor som kommit fram. Efter ett 
tag kommer en man och klappar mig lite lätt på axeln. 
Jag bad klart och riktade sedan min uppmärksamhet 
mot honom. Jag såg att hans ögon var rödgråtna. 
Efter en liten stund, mellan några kraftiga hulkningar, 
berättade han hur han hade mått dåligt en längre tid. 
Han hade inte lyckats höra ett enda ord av predikan, 
då hans hjärtas rop till Herren, under hela mötet, varit: 
”Säg att du älskar mig! Säg att du älskar mig!” Efter att ha 
samtalat och bett med honom var det inte längre bara 
hans ögon som var röda. Jag var så tacksam till Gud för 
hans enorma kärlek till varje människa, men också för 
att jag till slut hade varit lydig. 

Herren vill hela tiden visa kärlek till sina barn och 
många gånger sker det via andra människor. Guds vilja 

sker genom din och min 
lydnad till hans små och 
stora tilltal. I fallet ovan 
fick jag se resultatet på 
min lydnad direkt. Andra, 
och kanske de flesta, 
gånger är det inte så. Men 

Vad än Herren 
redan har manat 

dig att säga eller 
göra, lyd och lämna 

resultatet till honom



147

förvandlad för att förvandla

det gör inte vår lydnad mindre viktig. Kanske har han 
visat dig någon du ska välsigna ekonomiskt. Kanske 
är det någon Gud lagt på ditt hjärta att be för. Vad än 
Herren redan har manat dig att säga eller göra, lyd och 
lämna resultatet till honom. 

Profetiska tilltal

Kunskapens ord är övernaturlig kunskap som vi får ge 
eller ta emot och fungerar främst som tröst. Det löser 
vanligtvis inte själva situationen, utan fungerar främst 
som en uppmuntran att Herren ser och är med oss. 
Profetiska tilltal som gäller något vi behöver förändra 
eller vår framtid behöver vi däremot, för att det ska 
uppfyllas, samarbeta med. Att samarbeta med ett 
profetiskt tilltal handlar återigen om lydnad. Genom hela 
Bibeln är det tydligt att Guds vilja sker när vi också gör 
vår del. Gud uppmanade Mose: ”Lyft din stav och räck ut 
handen över havet och klyv det, så att Israels barn kan gå 
mitt igenom havet på torr mark” (2 Mos 14:16). När Mose 
lydde och gjorde sin del, skedde miraklet: ”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: 21-22). Vårt jobb är alltid en liten procent av vad som 
ska göras och vad som kommer att ske, men om inte vi 
gör vår del kan Gud heller inte göra sin. 
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Ibland möter jag människor med böcker fulla av 
profetiska tilltal. Vissa av dem söker ändå efter fler. 
Jag vet att det kan finnas en gudomlig tajming med 
vissa saker, och att vissa profetior uppfylls bra mycket 
senare i våra liv, men vår grundinställning bör vara att 
gensvara när vi får en profetia. När vi fått en profetia 
om vår framtid, behöver vi först och främst pröva den: 
”Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda” 
(1 Tess 5:20-21). När vi bekräftat att den är från Gud, 
gör vi någonting i enlighet med vad som talats ut. Att 
samarbeta med det profetiska ordet kan innebära att 
först och främst be och tala ut det. Detta gör att vårt 
sinne förnyas och förbereds i enlighet med vad Gud har 
tänkt. Jag minns en profetia Marcus och jag fick som 
nygifta. Marcus tolkade en kvinna från USA. Vi hade 
aldrig mött henne tidigare och har aldrig gjort det igen 
sedan dess, men hennes ord till oss var, som man brukar 
säga, ”klockrena”. Hon målade upp allt vi hade i våra 
hjärtan om mission, kampanjer och att träna andra. När 
vi tog emot profetian såg vi ännu inget av detta i våra 
liv, så den betydde extra mycket för oss. Vårt samarbete 
med det profetiska ordet var då främst att lyssna på och 
tala ut det om och om igen över våra liv. 

Samarbetet med det profetiska ordet kan också handla 
om att vi gör förberedelser, eller att vi låter Herren göra 
de förberedelser i oss, som behövs. Vi kan aldrig gå vidare 
till nästa steg om vi inte har blivit tränade och rustade för 
det. Sedan kan det förstås också handla om konkreta steg 
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vi ska ta eller något vi ska göra. Allt detta är individuellt. 
Men för att komma framåt, behöver vi samarbeta med 
det profetiska tilltalet genom vår lydnad. 

Förmaning och tillrättavisning

Psaltaren 60:14 säger: ”Med Gud kan vi göra mäktiga 
ting...” När Herren uppenbarar dessa mäktiga ting vi ska 
få göra tillsammans med honom, är det oftast inte så 
svårt att ge honom vår respons. Men är vi lika snabba 
när det gäller förmaning och tillrättavisning? Vi är nog 
inte helt ärliga om vi rakt av säger ja. Dessa tilltal är alltid 
tuffare att både höra och göra, när Herren går tillrätta 
med oss, men de är lika viktiga. Herren beskär oss, för 
att vi ska kunna bära rikare frukt och han fostrar oss 
för att han älskar oss: ”Ty den Herren älskar tuktar han” 
(Hebr 12:6). För att kunna bära maximal frukt, det vill 
säga kunna förvandla så många människor som möjligt, 
behöver vi också vara kvicka att lyda Herrens förmaning 
och tillrättavisning. Vi har inte hela bilden eller alla svar, 
utan är beroende av Herren. När han ser att vi börjar gå 
fel i något avseende, kommer han att försöka hjälpa oss 
genom sin förmaning. Ju mer man vandrar i Herrens 
tjänst, desto mer lär man sig att även uppskatta denna 
typ av tilltal. Allt för att inte komma på avvägar: ”Att ta 
vara på förmaning är vägen till livet, den som föraktar 
tillrättavisning far vilse” (Ord 10:17).
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Kapitel 16
Jesus – vårt 

ultimata exempel

Bara tre kapitel in i mänsklighetens historia läser 
vi rubriken ”Syndafallet”. Trots paradiset, fyllt av 

gudomlig skönhet och gudomliga dofter och smaker, 
var människan inte nöjd. Man ville ha mer. Man ville bli 
som Gud. Man kan (och det gjorde de också) försöka 
skylla på djävulen eller på andra, men faktum kvarstår: 
Man valde att gå emot universums Skapare och äta av 
den förbjudna frukten: ”Och kvinnan såg att trädet var 
gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande 
eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten 
och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och 
han åt” (1 Mos 3:6). Man valde olydnad. Man valde att 
synda. I generation efter generation, i snart sju tusen 
år, har mänskligheten försökt att täcka synden. Det 
började med enkla fikonlöv och fortsatte med tusentals 
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år av offer och blod, allt för att bli av med den synd som 
plågade dem, men utan framgång: ”Ty det är omöjligt 
att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder” 
(Hebr 10:4). 

Vi har rest till närmare trettio länder i Asien och Afrika 
och sett syndens konsekvens. Vi har sett fattigdom driva 
föräldrar till att kasta ut sina barn på gatan. Vi har sett 
sjukdom, i alla dess värsta former, äta upp, förstöra och 
nästintill förinta den mänskliga kroppen. Vi har sett våld och 
krig på nära håll. Vi har också sett människans desperation 
efter att bli förlåten sin synd. Vi har sett religion och dess 
offer och riter i alla dess former. Allt förgäves. Allt utan 
framgång. Ingenting människan kan göra i egen kraft kan 
dölja, än mindre ta bort, synden: ”Alla har syndat och saknar 
härligheten från Gud” (Rom 3:23). 

Jesus valde lydnad

Men mänsklighetens historia slutar inte där. Den slutade 
inte i olydnad: ”Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade 
han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav 
sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev 
människa. Han som till det yttre var som en människa 
ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på 
korset” (Fil 2:6-8). Jesus valde, för din och min och den 
här världens skull, att lämna himlen, med all dess prakt, 
för att dö på ett kors. Han ödmjukade sig och valde 
lydnadens väg. 



153

förvandlad för att förvandla

Vi var syndare. Vi förtjänade 
vårt straff. Men Gud älskade 
oss för mycket för att låta 
oss dö: ”Men Gud bevisar sin 
kärlek till oss genom att Kristus 
dog i vårt ställe, medan vi ännu 
var syndare” (Rom 5:8). Vi var skyldiga: ”men all vår skuld 
lade HERREN på honom ” (Jes 53:6). Jesus lydnad, inte bara 
täckte utan utplånade synden och dess konsekvenser: 
”Ni som var döda på grund av era överträdelser och er 
oomskurna natur, också er har han gjort levande med 
Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut 
det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har 
han tagit bort genom att spika fast det på korset” (Kol 2:13-
14). Allt är struket. Skuldebrevet är rivet. Allt är förlåtet. 

Från larv till fjäril

Tack vare Jesus har vi nu fritt tillträde till vår Skapare 
igen. Inga mellanhänder. Ingen förgård. Ingen förlåt: 
”I kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra 
heligaste…” (Hebr 10:19). Vi kan på nytt njuta av en intim 
relation med vår himmelske Fader. Vi kan tala till, och 
höra, Gud. Vi kan erfara hans närvaro. Vi tillhör nu Guds 
rike: ”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss 
in i sin älskade Sons rike” (Kol 1:13).  Vilka goda nyheter. 
Inte konstigt att Paulus säger i Romarbrevet 1:16: ”Jag 
skäms inte för evangelium…” Men evangelium, de goda 
nyheterna, innehåller så mycket mer. Frälsningen är 
bara början till allt det Herren vill och längtar efter att 

JESUS ÖDMJUKADE 
SIG OCH VALDE 

LYDNADENS VÄG
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få göra i oss. Han vill slipa 
bort det som är av världen. 
Han vill beskära oss. Han vill 
sätta oss verkligt fria. Han vill 
forma oss och göra oss mer 
lika honom. Han vill använda 
oss. Han vill förvandla oss. 
Från larv till fjäril.

Vi är inte kallade att, som en larv, kräla fram i livet utan 
drömmar och mål. Hans tankar och vägar är så mycket 
högre: ”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). Guds längtan och plan för oss alla är att vi på vårt 
unika sätt, med våra individuella gåvor och kallelser, ska 
vara som fjärilar: färgstarka och levandes ett liv med ett 
högre, bredare och längre perspektiv. Detta sker när vi 
fäster vår blick på Jesus, läser hans ord och lyssnar till 
hans röst. Någon sa: ”Ser vi på andra, blir vi förvirrade. 
Ser vi på oss själva, blir vi förtvivlade. Ser vi på Jesus, blir 
vi förvandlade.”

Nu är det vår tur

Jesus är vårt ultimata exempel på lydnad. Hans lydnad 
gjorde en väg från hopplöshet till hopp, från sjukdom 
till helande och från död till liv. Hans lydnad förvandlade 

Han vill använda 
oss. Han vill 

förvandla oss. 
Från larv 
till fjäril
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otaliga människors liv. Gud 
har inte förändrats. Hans 
önskan är densamma. Han vill 
fortfarande ”att alla människor 
skall bli frälsta och komma till 
insikt om sanningen” (1 Tim 
2:4). Han vill fortfarande hela, upprätta och förvandla 
människors liv. Men nu vill han göra det genom dig 
och mig. Jesus säger: ”Som Fadern har sänt mig sänder 
jag er” (Joh 20:21). Apostlarna, och många generationer 
av Gudsmän och Gudskvinnor efter det, tog Jesus ord 
på allvar. De löpte och fullbordade alla sina lopp och 
var alla med och förvandlade andra människors liv och 
evighet. Nu är det vår tur.

Jesus är vårt 
ultimata exempel 

på lydnad
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Guds längtan är att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt 
om sanningen. Men hans plan stannar inte vid frälsningen. Han vill 

forma, förändra och förvandla oss. Hans tanke är inte att vi bara ska 
hanka oss fram i livet utan hopp och framtidstro, utan leva ett färgstarkt 
liv som påverkar vår omgivning. Denna förvandling sker när vi läser 
Guds ord och lyssnar till hans röst. Först när vi själva är förvandlade, 
kan vi förvandla andra. Med Jesus som vårt ultimata exempel, kan vi gå 
ut och förvandla andra människors liv och till och med deras evighet. 
Detta sker genom vår lydnad.

I boken tar Hanna upp den förvandlande kraften som blir förlöst när 
vi läser och öppnar upp våra hjärtan för Guds ord. Ordet förnyar våra 
sinnen, sätter oss fria och ger oss den tro vi behöver, både för oss själva 
och Guds verk. Hon skriver om vikten av att känna igen och lyssna till 
Herrens röst och svarar på varför, när och hur Gud talar. Avslutningsvis 
uppmuntrar och utmanar hon oss till lydnad - både till Guds ord och till 
hans röst.  

Hanna Bloom bor i Sävsjö med sin man Marcus. Tillsammans 
leder de missionsarbetet Good News To All People, vars fokus 
är att nå onådda människor med evangelium och inspirera 
och träna lokala skördearbetare genom eldskonferenser. 

Hanna är dessutom grundaren till WOW, Women Of Worth, 
ett arbete som uppmuntrar, utmanar och utrustar kvinnor 

att precis som de är, och med det de har, tjäna Gud. 
Hennes stora passion är att predika Guds ord och få se 
Sanningen sätta människor fria.
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