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FÖRORD
AV MIN FRU HANNA BLOOM

När Ester är i kungens palats, efter att hon utvalts av 
kungen som blivande drottning, ställs hon inför ett svårt 
beslut. Judarna, hennes eget folk, ska utrotas och hon har en 
möjlighet att kunna rädda dem. När hon vid första tanken 
tvekar säger hennes fosterfar följande ord till henne: ”Vem vet 
om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?” 
Ester 4:14. Vad du än har gjort tidigare i ditt liv, tror jag att du är 
UTVALD, just för en tid som denna! Utvald att löpa ditt lopp 
i denna sista tid för Herren. Utvald att föra andra människor 
till den ende som kan rädda dem för evigheten: Jesus! Detta 
är precis vad denna bok handlar om, att bestämma sig för att 
löpa sitt lopp i ”Sista varvet av Missionsbefallningen”!

Som fru till Marcus kan jag intyga att innehållet i boken 
verkligen stämmer överens med vem Marcus är och vad han 
dagligen drömmer, talar och ber om. Innehållet i boken är 
vad Marcus själv lever och ständigt predikar om. Innehållet 
i boken är i mångt och mycket det som Gud i över tio års tid 
har lärt både Marcus och mig i vår tjänst för honom. 

När jag själv läste boken grät jag flera gånger av nöden 
den förmedlade för alla förlorade människor på vår jord. 
Jag tror att vi alla behöver få mer av Guds hjärta och nöd 
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för de människor som ännu inte känner Jesus, så att vi vill 
och gör allt vi förmår för att gå ut och sprida budskapet om 
honom. Boken visar tydligt på Guds hjärta, nöd och vilja att 
nå ut med det frälsande budskapet till alla människor. Boken 
uppmuntrar även till att tro på sig själv, att Gud behöver, 
kan och vill använda just Mig. 

Läs Marcus bok med ett öppet hjärta och låt Gud tala till 
dig och beröra ditt hjärta med hans nöd och kärlek till 
de förlorade människorna runt omkring dig och ut till 
jordens yttersta gräns. Låt oss tillsammans uppmuntra 
varandra att löpa vårt personliga lopp i ”Sista varvet av 
Missionsbefallningen!” 

Din medlöpare i det sista varvet

/ Hanna Bloom
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FÖRORD
Av David ”Buck” Hudson

Det har varit en stor glädje att ha fått känna Marcus och 
Hanna Bloom i nästan tio års tid. Jag träffade dem för första 
gången när de var i drygt tjugoårsåldern. Det har verkligen 
varit en glädje att se dem båda utvecklas i livet, vad gäller 
karaktär, mognad och i deras tjänst för Guds rike. 

Passion är ett ord som beskriver dem båda mycket väl. 
Passion för Herren, de förlorade, för sina vänner och sin 
familj. Passion är en ovanlig egenskap i dagens samhälle, 
och många ser passionerade människor som opassande 
för vårt samhälle och vår kultur idag, sanningen är den 
motsatta. Likgiltighet och skepticism byts till hopp, när en 
passionerad kristusfylld person kommer upp på scenen. 

Evangelisten, är en tjänst som ger hopp till de hopplösa och 
är en skinande lykta från Guds härlighetshus av ljus. En 
guide som leder tyngda och nedslagna syndare ut ur mörkret 
till ljuset hos Jesus. En sann evangelist har en osläckbar 
längtan efter förlorade människors räddning från syndens 
snaror. Evangelisten är inte driven av en självisk ambition, 
utan av medlidande för de sargade, modfällda, sjuka och 
demonbesatta människorna.
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Min vän Marcus är en sann evangelist. Han lever för att tjäna 
Kristus och betjäna människor som behöver vår frälsare och 
hans kärlek. Han längtar efter att se människor bli hela och 
upprättade i Kristus, särskilt de som lider av andligt mörker. 
Passion är en substans av tro blandat med hopp. Marcus är 
fylld med denna substans, då han har lärt känna källan till 
sann glädje, inspiration och helande. Han lever för att endast 
tjäna Jesus och att introducera andra till sin nådefulle kung!   

Vi behöver evangelister för att uppliva och inspirera oss med 
Jesu själavinnande brand i våra liv. Det finns inget som går 
upp mot en Efesiebrevet kapitel fyra utrustande evangelist. 
De har förmågan att undervisa och utrusta andra att nå de 
behövande, sargade och förlorade med Jesu kärleksfulla 
armar. Marcus vill inte bara se förlorade människor frälsta 
och födda på nytt in i Guds rike, han vill även undervisa alla 
som vill lyssna hur man blir en effektiv människofiskare av 
förlorade människosjälar.  

Vi behöver evangelister som lär oss att vara evangelistiska! 
Vi behöver också lära oss varför de är passionerade för det 
de gör. Detta är anledningen till att jag tycker om Marcus 
och Hanna, de påminner mig om att jag behöver vara med 
och fullborda Jesu missionsbefallning och de inspirerar mig 
så att jag kan göra det!

/ David R (Buck) Hudson

Apostolisk ledare inom Salt & Light International
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INTRODUKTION
Vi lever i spännande och historiska dagar; aldrig förr har det 
funnits en så stor skörd av förlorade människor som är redo 
att skördas för himmelriket. Aldrig förr har Jesu församling 
varit så stark, välutrustad, och redo att ta världen för honom. 
Detta är spännande och historiska dagar eftersom vi är den 
generation, om vi gör vårt yttersta, som kommer att slutföra 
Jesu missionsbefallning. ”Och han sade till dem: Gå ut i hela 
världen och predika evangelium för hela skapelsen.” Mark 16:15

Ända sedan församlingens begynnelse på pingstdagen (då den 
helige Andes eld och kraft utrustade de troende med att fortsätta 
utföra Jesu gärningar), har Gud bara haft en agenda för sin kropp 
– att alla nationer, stammar, språk och folk ska få höra hans 
kärleksbudskap om frälsning, de goda nyheterna om Jesus Kristus. 

På Guds agenda finns det en sak han fokuserar på; att 
mobilisera oss att slutföra missionsbefallningen, som Jesus 
gav oss i uppdrag att slutföra. Detta är orsaken till varför 
denna bok blivit skriven, att inspirera dig och få dig att 
förstå det stora behovet och möjligheten för oss att slutföra 
det största uppdrag som någonsin givits till mänskligheten; 
uppdraget om att nå hela världen med evangeliet.

Gud skapade människan för en enda anledning, att ha 
gemenskap med oss och att dela sin kärlek och härlighet 
med oss för evigt. Ända sedan människans syndafall, 
har mänskligheten varit under det tunga oket av synd, 
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separerad från Gud och oförmögen att uppleva den 
underbara gemenskapen som Gud skapade henne till. 

Gud är en helig Gud. Han kan inte umgås med synd, 
därför var han tvungen att skapa en ny väg för människan 
att än en gång kunna leva i hans närhet och njuta av hans 
kärleksfulla gemenskap. Denna väg är Jesus Kristus, Guds 
Son som kom till vår värld och dog för alla världens synder.

Detta är Guds kärleksbudskap för varje människa, för varje stam 
och folkgrupp. ”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

Paulus var den tidiga församlingens första missionär. Han 
var den första missionären som tog kärleksbudskapet, 
evangeliet, till hedningarna, till de onådda folkgrupperna 
i världen. Han satte standarden för en ny era av 
världsevangelisation. Men bara några hundra år senare 
dog överlåtelsen att predika evangeliet till hela världen ut.

Det dröjde ända till 1600 och 1700-talet innan röster åter igen 
hördes som basunerade ut det viktigaste budskapet av alla 
till de förlorade folken och onådda nationerna. Röster så som 
Charles Thomas Studd, som investerade hela sitt liv i Afrika 
och fick se tusentals komma till tro, Hudson Taylor som 
startade missionsverksamhet i hjärtat av Kina, och William 
Carey som predikade evangeliet i Indien, och fick se hundratals 
ta emot Jesus som sin Herre. Deras röster återupplivade 
församlingens fokus på mission. Än en gång började Kristi 
kropp att följa Guds agenda; att slutföra missionsbefallningen. 

Samtidigt som den världsvida pingstväckelsen spred sig 
som en löpeld över hela världen under 1900-talets början, 
började en överlåtelse till mission att brinna och komma 
till liv i hjärtan på kvinnor och män. Tusentals missionärer 
lämnade sin bekvämlighet och reste till de onådda 
missionsfälten. Hundratusentals människor vanns för 
himlen och tusentals nya församlingar planterades där ingen 
församling förr funnits. Fokuset på missionsbefallningen var 
nu kanske större än någonsin förr i församlingens historia. 
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Trots detta så slutförde de ej missionsbefallningen. 
De slutförde inte församlingens ”gudagivna lopp” att 
nå hela världen med evangeliet. Idag finns det enligt 
missionsstatistik från Joshua Project, mer än 2.8 miljarder 
människor som aldrig har hört evangeliet. Mer än 6900 
folkgrupper är fortfarande onådda och utan evangelium. 
Detta är vad missionsbefallningen handlar om; att nå alla 
folkgrupper med evangeliet och att befolka himlen med 
dessa dyrbara förlorade och onådda människor. Jesus sa: 
”Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till 
ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.” Matt 24:14

Det är nu tid för oss som lever på 2000-talet att lära oss 
av våra förfäder, bli inspirerade av deras exempel, ta vår 
stafettpinne och säga: ”Nu är det vårt uppdrag att slutföra 
det lopp som Jesus började över 2000 år sedan.” Det är därför 
som denna bok blivit skriven, att inspirera, uppmuntra och 
utmana dig att bli en skördearbetare och själavinnare som är 
med och springer det sista varvet av missionsbefallningen. 
Gud kallar dig att ta din plats i skördearbetet och bli en 
viktig pusselbit i den sista tidens skörd av människor.

Du läser denna bok därför att Gud kallar dig att ansluta dig 
till den skördearmé som går över hela vårt land och utöver 
jorden och predikar evangeliet där Kristus tidigare inte varit 
känd. Gud kallar på dig att ta din plats i detta historiska 
och sista skördearbete som kommer att bli den största 
skörd av människor i församlingens historia. Jesus har 
gjort allt han kunde – nu är det vårt jobb att göra allt vi kan 
för att lyda hans sista ord till oss: ”Och han sade till dem: Gå ut 
i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.” Mark 16:15

Sedan den dag då jag blev döpt i den helige Ande, har Gud 
tänt en osläcklig eld i min själ att gå ut i hela världen och 
predika de goda nyheterna. Gud har lagt en hunger i mitt 
hjärta att miljoner av människor ska få höra evangeliet 
och bli frälsta. Denna eld och hunger för människor vill 
Gud lägga ned i ditt hjärta medan du läser denna bok, 
kombinerat med desperat bön till Gud från ditt hjärta.
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I den tidiga begynnelsen när jag reste med evangelisten 
Reinhard Bonnke till Nigeria och såg de stora folkhaven 
av människor som tog emot frälsning, och fram till vår 
nuvarande evangeliska tjänst, har jag bara haft ett enda 
mål och vision för mitt liv – att nå så många förlorade och 
onådda människor som möjligt med evangeliet om Jesus 
Kristus. När du läser denna bok, vill Gud ge dig personliga 
drömmar och mål för din tjänst och kallelse, som motiverar 
dig till att göra ditt yttersta för att slutföra ditt himmelska 
lopp. Gud har gett dig en egen löparbana i detta sista varv, 
och i denna bana vill Gud att du ska bära hundrafaldig frukt.

Missionsbefallningen brinner som en eld i mitt hjärta, 
och nu vill jag uppmana dig att göra dig redo att springa 
ditt lopp av missionsbefallningen. Målet är inom räckhåll 
och hela himlen hejar på just dig att slutföra loppet. 
Kallelsen och uppdraget för Kristi kropp är att gå ut i hela 
världen till de onådda och bortglömda folkgrupperna. 
Det är dags att än en gång se Guds agenda med nya 
fräscha ögon, oavsett din erfarenhet och bakgrund.

Guds hjärta slår för människors frälsning, och jag ber att dessa 
hjärtslag ska få tag i dig när du läser denna bok. Vi har kommit 
till det sista varvet i loppet att slutföra missionsbefallningen. 
Detta varv kräver att alla troende sluter upp och springer med. 
Att vara en kristen, Jesus efterföljare, är inte att tillhöra någon 
religion, utan att vara lik Kristus. Alla troende i Kristus är kallade 
till att springa missionsbefallningens lopp, och tillsammans 
kan vi slutföra det sista varvet som nu ligger framför oss.

Ingen man eller kvinna kan slutföra arbetet ensam. Detta 
sista varv kräver hjärtan som brinner för evangeliet. Det 
är vår tur att ta stafettpinnen som våra förfäder gett oss 
och springa det sista varvet av detta storslagna lopp. Du 
har fått en stafettpinne och hela himlen tittar på dig och 
ropar: ”SPRING DITT LOPP! SPRING DITT LOPP!” Detta 
sista varv kommer ta oss till de djupa djunglerna, de 
mörka platserna, de bortglömda folken, det förlorade 
havet av människor – de onådda folken på vår jord. 
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En vis man sa en gång: ”Ingen kan göra allt, men alla kan 
göra något.” Vilka gåvor, talanger och resurser som Gud än 
har gett dig, så är de frön som du kan så, och är kallad till 
att så, för de förlorades frälsnings skull. Gud har designat 
dig unikt för ett specifikt syfte, syftet att använda dig i hans 
stora plan för att rädda människorna på jorden. Jag ber att 
du ska få klar insikt över vad din del i missionsbefallningen 
är då du läser denna bok, och att du börjar springa ditt lopp.

Den helige Ande vill förvandla ditt liv och ta dig från där 
du är nu och föra dig ut i din kallelse, ditt löftesland, din 
viktiga del i det sista varvet av missionsbefallningen. Jag 
uppmuntrar dig att öppna ditt hjärta och låta den helige 
Ande tala till ditt hjärta. Låt Gud visa dig hans tankar, som 
är så mycket högre än dina egna tankar. Låt Gud leda dig 
till din bana av det sista varvet av missionsbefallningen, 
så att du kan springa det lopp Gud tänkt för dig.

Låt oss bli infekterade av det ”missionsvirus” som det 
inte finns något botemedel för. Ett virus, som när det väl 
kommer in i ditt blod får dig att känna Guds hjärtslag för 
de onådda folken, och när du väl är infekterad kommer 
du aldrig att nöja dig med mindre än Guds maximum för 
ditt liv – de förlorade och onådda människornas frälsning.

Det är dags för en missionsvirus-epidemi i Kristi kropp 
som kommer att sända ut den största armén någonsin av 
skördearbetare över hela jordens yta. Det är dags för dig och 
för mig att hänge oss ett hundra procent till Guds agenda och 
använda allt vi har för att slutföra vad Jesus en gång startade 
då han gick från by till by och predikade evangeliet om riket.

När du fortsätter att läsa denna bok, så öppna 
ditt hjärta och be Gud att han ska ta dig ut i detta 
storslagna lopp. Loppet som Jesus gett oss att springa: 
missionsbefallningen. Är du redo att springa det sista varvet 
av missionsbefallningen och springa tills det är slutfört?

   



Del Ett: 

Jesus -
Initiativtagaren 
till det viktigaste  
loppet någonsin
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Kapitel 1 

Han kom för att rädda         
de förlorade

“Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som 
var förlorat.”  Luk 19:10

Allting började med Jesus Kristus. Denna jord blev skapad 
genom honom. Jesus var med Gud, Fadern, från skapelsens 
begynnelse. ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, 
och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom 
har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. I 
honom var liv, och livet var människornas ljus.”  Joh 1:1-4

Gud visade människorna vem han var genom Jesus. Våra 
synder kan bara bli förlåtna genom att tro på honom. 
Johannes döparen ropade ut: ”Se Guds lamm, som tar bort 
världens synd.” Joh 1:29 

Jesus var Guds kärleksoffer som han offrade på korset 
för två tusen år sedan, så att hela mänskligheten 
kunde räddas.  
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ALLTING BÖRJAR MED JESUS

Allt som har att göra med att tjäna Gud, börjar med Jesus. Jesus 
är Guds enfödde Son, som blev den förste förkunnaren som 
proklamerade de goda nyheterna om himmelriket. Jesus är vår 
förebild för vårt liv och tjänst. Jesus är ditt främsta exempel att 
följa. Se på Jesus och låt honom och hans tjänst inspirera och 
utmana dig. Se på Jesus och låt hans tjänst få bli din tjänst. Jesus 
beskriver sitt lopp, sitt uppdrag och tjänst på följande vis:  

”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika 
glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut 
frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet 
och predika ett nådens år från Herren.”  Luk 4:18-19 

Denna bok handlar helt och hållet om att inspirera och utmana 
dig att följa i Jesu fotspår, och att få dig att börja springa ditt livs 
lopp. Jesus är början och slutet av vår tro. Jesus är alfa och omega, 
begynnelsen och änden. Vi behöver se Jesus i ett nytt perspektiv, 
för att kunna se det lopp som Gud har kallat oss att springa.

Låt oss se Jesus Kristus från Nasaret med nya ögon. Han 
är Guds Son och Människosonen. Han är Herrarnas Herre 
och Konungarnas Konung. Han är världens frälsare. Han är 
Lammet utan synd som dog för hela världens synder. Han är 
frälsaren av allt som blev förlorat, stulet och förstört av djävulen. 
”Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens 
gärningar. 1 Joh 3:8

JESU TVÅ SYFTEN

Gud sände Jesus, hans enfödde Son till vår värld av två 
anledningar. För det första ville han rädda de förlorade, och 
för det andra ville han uppenbara vårt uppdrag, och visa oss 
hur vi ska springa det lopp han har lagt framför oss.

Jesus kom till vår värld vid den tid då Israel väntade på ”sin 
Kung”, deras Messias. Då han växte upp kände folk honom 
som son till Josef, snickaren. Han lärde sig att bli snickare 
och när han växte upp, visste han att tiden skulle komma 
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då Gud skulle föra honom in i räddningsuppdraget för hela 
mänskligheten, som är det mest storslagna uppdrag som 
någonsin påbörjats – att söka upp och rädda de förlorade 
människorna på vår jord.

När Jesus var trettio år gammal döptes han i floden Jordan. 
Den helige Ande sänkte sig över honom och gav honom den 
kraft han behövde för det lopp som låg framför honom. ”När 
nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, 
öppnades himlen och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en 
duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: ”Du är min Son, den 
Älskade. I dig har jag min glädje.” Luk 3:21-22 

Efter detta gick Jesus ut i den tjänst och det syfte som han var 
sänd till jorden för att utföra. Jesus var sänd till att predika 
och föra himmelriket till jorden. ”Sedan Johannes hade blivit 
fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. 
Han sade: ”Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er 
och tro evangelium!” Mark 1:14-15

ETT LOPP BEORDRAT AV GUD FADERN

Jesus sändes för att söka upp och rädda det som var förlorat. 
Han sändes för att föra varje människa hem till Gud, Fadern, 
och för att återställa allt det som blev förlorat och förstört 
genom syndafallet, då synd kom in i världen. 

Jesus sändes till jorden för att starta det mest storslagna 
loppet någonsin. Det lopp som skulle gå ut till alla jordens 
hörn, varje stam, varje nation, alla folkgrupper och till varje 
levande människa i denna värld. Ett lopp, bestämt av Gud 
Fadern, som skulle föra hans kärleksbudskap om frälsning 
till en förlorad och döende värld.

I årtusenden hade Gud sett sin skapelse, alla vackra 
människor i världen, leva och dö i sin synd, utan någon 
relation med honom. Detta krossade hans kärleksfulla 
hjärta. Synd separerade hela mänskligheten från honom och 
det hade blivit ett stort gap mellan honom och hans skapelse.  
Syndens förbannelse var tvungen att brytas.
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Gud visste att det enda sättet att rädda de förlorade, var 
genom att sända och offra ”det fläckfria lammet”. Inget 
annat offer skulle duga. Bara hans död skulle kunna bryta 
syndens förbannelse och förse det botemedel som kan sätta 
bundna människor fria.

Jesus kom för att visa världen vem Kungars Kung verkligen 
är. Inte en avlägsen, stolt och onåbar kung, sittandes i ett 
guldtempel i Jerusalem, utan en älskande, ödmjuk tjänare 
som kom till de förlorade, till de oälskade, ensamma, 
bortglömda, syndiga, sjuka och förtryckta. En kung som 
lade ned sitt eget liv, för att hela mänskligheten skulle kunna 
få liv, evigt liv.

Han kom för att rädda syndare och att ge en sjunkande 
mänsklighet hopp och frid med Gud igen. Jesus kom för att 
ge oss liv, evigt liv. ”Det är ett ord att lita på och värt att på allt 
sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa 
syndare [...]” 1 Tim 1:15

TRE UTMÄRKANDE DRAG I JESU TJÄNST

Överallt där Jesus gick förvandlade han människor. Han 
visade oss Guds kärlek. Han visade oss Guds vilja och Guds 
natur. Han helade alla som led av smärta och sjukdom. Han 
lyfte upp de nedbrutna och upprättade de förkrossade. Han 
gav människor frid, hopp och visade oss vägen tillbaka till 
Gud. Han gav oss botemedlet för synden som snärjt och 
bundit oss. Han räddade oss från den eviga elden i helvetet, 
och öppnade dörren in i himmelriket. 

Allt det underbara som finns i himlen, kom Jesus för att ge till 
oss människor här på jorden. Jesus förmedlade himmelrikets 
härlighet och välsignelser till var och en som trodde och tog 
emot honom och hans budskap.

”Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras 
synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags 
sjukdomar och krämpor bland folket.”  Matt 4:23
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Jesu tjänst hade tre huvudkomponenter: 

1. Han undervisade Guds ord

2. Han predikade de goda nyheterna om himmelriket.

3. Han helade de sjuka och satte de fångna fria.

”Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i 
deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla 
slags sjukdomar och krämpor.”  Matt 9:35

Då Jesus betjänade människor gav han hopp till den som 
inte hade något hopp, helande till den trasiga själen, syn 
till den blinde, förlåtelse till den syndfulla människan och 
befrielse till den fångne. 

Jesus introducerade budskapet om himmelriket och hur de 
nu kunde få gemenskap med sin Skapare. Himmelriket kom 
till varje människa som med öppet hjärta tog emot Jesus och 
hans budskap. Detta var en revolution – Gud och hans rike 
fanns nu tillgänglig för människorna här på jorden! 

ÅTERUPPTÄCKTEN AV HIMMELRIKET

Vi behöver återupptäcka Guds grundtanke och plan för 
människan för att kunna förstå Jesu tjänst och hans budskap 
om himmelriket. Varför skapade Gud människan och vad är 
Guds tanke för dig och mig? 

Sedan djävulen lurade människan att lämna Gud och 
syndafallet förstörde Guds relation med människan, har 
människan varit utanför Guds rike, plan och syfte med sina 
liv. Då sände Gud Jesus till vår jord för att återigen föra 
människan in i Guds rike och upprätta gemenskapen med 
Gud deras Skapare.
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JESUS ÄR DEN MEST MISSFÖRSTÅDDA 
MÄNNISKAN SOM LEVT

När Jesus kom till jorden och började predika att himmelriket 
nu var nära, botade de sjuka och befriade de fångna, blev 
han missförstådd av den tidens religiösa. Idag är Jesus och 
hans budskap fortfarande missförstått. 

När du begrundar dessa påståenden håller du säkert med mig 
om att Jesus är den mest missförstådda människan som levt.

• Buddisterna säger att  han bara var en vis man.

• Hinduerna tror han är en av deras miljontals gudar.

• Muslimerna säger att han bara var en profet.

• Agnostikerna tror han var en rebell.

• Ateisterna tror han är en påhittad figur.

• Kristna tror att han skapade en religion som kallas 
kristendomen.

Sanningen är att Alla har lika fel!  

Vem är Jesus egentligen och vad var syftet med att han 
kom till jorden? Var det för att dö på korset? Var det för att 
besegra Satan? 

Jesu död och seger på korset, var en nödvändighet för att 
göra en dörr för oss in i Guds rike! Satan och synden hade 
förstört vår kontakt med Gud. Jesus dog med all synd på 
korset för att öppna vägen för oss, att vi återigen kan komma 
in i Guds rike. Detta var Jesu främsta syfte. 

Jesus kom inte till vår jord bara som en vis man eller profet. 
Han kom inte som en rebell som ville göra uppror. Han kom 
inte för att vara ytterligare en gud eller för att skapa ännu en 
religion. NEJ. 
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Jesus kom till vår jord för att visa oss Gud och vägen in i Guds 
rike! Jesus kom för att öppna dörren för varje människa på 
vår jord till himmelriket. Jesus kom till vår värld, så att var 
och en som tror på honom ska få evigt liv.

”Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han 
skall gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, 
slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.”  
Joh 10:9-10

BUDSKAPET OM GUDS RIKE

Jesus budskap om himmelriket som han predikade och som 
vi är kallade att predika är så fantastiskt, ja livsförvandlande. 
Låt oss ta del av detta budskap kortfattat så vi kan förstå och 
uppskatta det ännu mer:

1. Guds skapelse  - Vi är Guds skapelseverk. Vi är dyrbara 
och värdefulla.

2. Satans bedrägeri  - Djävulen förledde oss till synd, som 
bröt relationen med Gud.

3. Kristi ställföreträdande död - Jesus tog vår synd, död 
och straff på korset.

4. Vår försoning  - När vi tror på och tar emot Jesus blir vi 
försonade med Gud och kommer in i Guds rike.

Alla som kommer in i Guds rike blir förenade och försonade 
med sin himmelska Fader.

Alla som kommer in i Guds rike blir upprättade i sin 
fulla position och rättigheter som Guds barn och Guds 
rikes medborgare.

Alla som kommer in i Guds rike vinner tillbaka ALLT det 
som Adam och Eva förlorade i syndafallet.

Alla som kommer in i Guds rike får återigen den auktoritet 
här på jorden som Gud tänkt från början.
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Alla som kommer in i Guds rike räddas från syndens och 
djävulens hemska grepp och får Guds gåva – evigt liv.

JESUS ÄR VÅR MODELL

Jesus är vår förebild, vårt stora exempel att följa då vi vill 
tjäna Gud. Jesus visade oss det liv och den tjänst som Gud har 
planerat för dig och mig, oavsett om du har en specifik kallelse 
till att tjäna Gud som pastor, evangelist, profet, apostel, lärare 
eller har en gåva inom lovsång, administration, socialt arbete 
m.m. Vår främsta kallelse är att älska och följa Jesus.

Vårt främsta uppdrag och uppgift i denna värld, oavsett vem 
vi är, är att följa i Jesu fotspår. Han är vår Herre, vår herde 
och förebild. Jesus kom till världen för att söka upp och frälsa 
förlorade människor och föra dem tillbaka till Guds rike. 

Detta är den främsta uppgift någon man eller kvinna någonsin 
skulle kunna få från Gud. Detta var Jesu uppdrag och det är 
även vårt uppdrag. Detta är det främsta loppet i vår värld, ett 
lopp som vi är kallade att slutföra i vår generation.

EN NY BILD AV JESUS

Låt oss nu följa med Jesus och se på några livsförvandlande 
äventyr, och några enastående ögonblick där han förmedlar 
de goda nyheterna om himmelriket med kärlek och kraft. Se 
Jesus framför dig då vi nu läser tre oförglömliga berättelser 
ur evangelierna. Berättelser som visar hur Jesus vandrade på 
de dammiga vägarna på vår jord, nära folket, och gav Guds 
kärlek, liv och kraft till sårade människor. Låt oss börja med 
den gången då han mötte Sackeus i Lukasevangeliet, kapitel 
nitton.

JESUS KOMMER TILL SACKEUS HUS

”Jesus kom därefter in i Jeriko och vandrade genom staden. Och se, 
där fanns en man som hette Sackeus och var förman vid tullen*, 
och han var rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för 
folkskarans skull, ty han var liten till växten. Då sprang han i 
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förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att kunna se 
honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom 
till det stället, såg han upp och sade till honom: ”Sackeus, skynda 
dig ner, ty i dag måste jag komma och stanna i ditt hus.” Sackeus 
skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det 
mumlade förargat: ”Han har tagit in hos en syndare.” Men Sackeus 
stod där och sade till Herren: ”Herre, hälften av det jag äger ger 
jag åt de fattiga, och om jag har bedragit någon, ger jag honom 
fyrdubbelt tillbaka.” Jesus sade till honom: ”I dag har frälsning 
kommit till denna familj, eftersom också han är en Abrahams son. 
Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som 
var förlorat.” Luk 19:1-10

Vad gjorde Jesus då han såg Sackeus?  Fördömde han honom? 
Nej. Jesus kom nära honom och älskade honom. Han gick till 
hans hem och åt tillsammans med honom. Han tog Guds rike 
till hans liv och hans hem. Guds kraft och Guds Andes närvaro 
var med Jesus, och detta rörde vid Sackeus hjärta. Som ett 
resultat blev Sackeus överbevisad om sin synd och ångrade 
den. Jesus sa till honom: ”I dag har frälsning kommit till detta 
hus.” Han hade tagit emot förlåtelsens mirakel. HALLELUJA!

Låt oss nu fortsätta med berättelsen där Jesus förlät och helade 
den förlamade mannen i Markusevangeliet kapitel två.  

JESUS FÖRLÅTER OCH HELAR DEN 
FÖRLAMADE MANNEN

”Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man 
fick höra att han var hemma, samlades så många att de inte längre 
fick plats ens utanför dörren, och han predikade ordet för dem. Då 
förde man till honom en lam som bars av fyra män. Men när de 
för folkmassans skull inte kunde komma till Jesus med honom, tog 
de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och 
sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och 
sade till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” Nu satt 
där några skriftlärda, och de tänkte i sina hjärtan: ”Varför talar 
han på det sättet? Han hädar! Vem kan förlåta synder? Det kan 
ingen utom Gud.” Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig 
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själva, och han sade till dem: ”Varför tänker ni så i era hjärtan? 
Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, 
eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? Men det skall ni veta 
att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder..” Och 
han sade till den lame: ”Till dig säger jag: Stig upp, ta din bädd 
och gå hem!” Då steg mannen upp, tog genast sin bädd och gick ut 
inför allas ögon. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud 
och sade: ”Något sådant har vi aldrig sett.” Mark 2:1-12

I detta stycke läser vi om miraklet som den förlamade 
mannen tog emot. Men, det största undret mannen tog 
emot var FÖRLÅTELSE! Jesu främsta fokus var mannens 
frälsning, förlåtelsen för hans synder och som ett tecken 
på att människosonen hade makt på jorden att förlåta 
synder, demonstrerade han sin helandekraft och botade den 
förlamade mannen.

Jesus kom först och främst för syftet att förlåta våra synder, att 
rädda oss för evigheten. Berättelsen om den förlamade mannen 
illustrerar detta mycket klart. Men det är lika viktigt för oss 
att se att Jesus inte bara kom för att förlåta synder och rädda 
oss för evigheten, han kom för att ta Guds rike tillbaka till oss 
och försona oss med Gud igen. Då vi kommer in i Guds rike, 
genom förlåtelsen för våra synder, blir himmelens kraft och alla 
dess välsignelser våra, inkluderat helande för varje sjukdom.

Låt oss nu läsa mitt favoritstycke i hela Bibeln. Här finner 
vi evangeliet och Guds kärlek så magnifikt uppmålat. Det 
är historien om äktenskapsbryterskan i Johannesevangeliet, 
kapitel åtta.

JESUS FÖRLÅTER ÄKTENSKAPS- 
BRYTERSKANS SYNDER

”Sedan gick var och en hem till sitt, och Jesus gick ut till Oljeberget. 
Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket 
samlades omkring honom, och han satte sig ner och undervisade 
dem. Då kom de skriftlärda och fariseerna fram till honom med 
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en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne 
mitt framför sig och sade: ”Mästare, den här kvinnan greps på bar 
gärning, när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt 
oss att stena sådana. Vad säger då du?” Detta sade de för att snärja 
honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig 
ner och skrev med fingret på marken. När de stod kvar och frågade 
honom, reste han sig och sade: ”Den som är utan synd må kasta 
första stenen på henne.” Och han böjde sig ner igen och skrev på 
marken. När de hörde detta gick de därifrån, den ene efter den andre, 
de äldste först, och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som 
stod där. Jesus reste sig upp och sade till henne: ”Kvinna, var är 
de? Har ingen dömt dig? Hon svarade: ”Nej, Herre, ingen.” Då 
sade Jesus: ”Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer!” 
Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som 
följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Joh 8:1-12

Här blir två saker kristallklara. Det första är att vi alla är 
syndare inför Gud. Ingen är utan synd, även om du verkar 
helig på utsidan. På insidan (i hjärtat där synden bor) är vi 
alla skyldiga inför Gud. Det andra som blir tydligt är att 
Jesus inte kom för att döma oss, utan för att rädda oss. Jesus 
kom för att ge oss liv, liv i överflöd. ”[…] Jag har kommit för 
att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.” Joh 10:10

Eftersom Jesus är den enda av oss utan synd, var han den ende 
som hade rätten att stena kvinnan till döds. Men, när han möter 
denna kvinna, var han redan på väg till korset – FÖR ATT DÖ 
FÖR HENNES SYNDER – därför dömde han inte henne. Han 
kom för att ge oss LIV genom att ge SITT LIV för våra synder.

LOPPET HADE BARA BÖRJAT

Detta är de goda nyheterna om himmelriket. Detta är 
evangeliets budskap. ”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. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma 
världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.” Joh 3:16
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Över tre år förmedlade Jesus Guds kärlek och kraft, och 
förvandlade människor överallt. Så kom tiden då hans lopp 
kom till sitt slut, inte på det sätt som hans lärjungar ville eller 
hade hoppats på. Jesus slutförde sitt lopp genom att dö på 
ett träkors, som en ställföreträdare för hela mänskligheten. 
Han förblev fokuserad och trofast. Dock var loppet ännu 
inte slutfört, det hade bara börjat...
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Kapitel 2

Jesu missionsbefallning

”Jag skall sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att du skall bli 
min frälsning intill jordens yttersta gräns.” Jes 49:6

Loppet hade bara börjat då Jesus själv proklamerade och 
demonstrerade Guds rike under tre år. Jesus sprang sitt lopp 
troget och fokuserat. Men det stora behovet för hela världen 
att höra budskapet, var den riktiga utmaningen, då Gud vill 
att hela världen ska bli nådd, inte bara Israel. Jesus själv blev 
sänd till de förlorade fåren av Israel, men Gud vill att hela 
världen ska få höra budskapet om Guds rike och bli räddade.

Hur kunde detta uppdrag bli slutfört då Jesus, 
upphovsmannen till loppet, dog efter tre års tjänst? Vad 
var Guds plan? Vad var Guds strategi? Hur skulle loppet 
bli slutfört? I detta kapitel ska vi göra en återupptäckt 
av Jesu missionsbefallning. En upptäckt som kommer 
inspirera och utmana dig att springa ditt lopp i det sista 
varvet av missionsbefallningen.
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UPPDRAGET BEHÖVER MER FOLK

Jesus lämnade inte sina lärjungar utan instruktioner; han 
lämnade dem inte hjälplösa eller otränade. Nej, Jesus tränade 
dem i samma tjänst som Gud hade givit honom. Jesus 
coachade, instruerade och hjälpte sina lärjungar att växa i 
samma tjänst som han själv fått av Fadern. Då vi ser på Jesus, 
kommer vi att se att hans stora hjärta och fokus, var att träna 
lärjungarna att fortsätta göra det han själv gjorde.

För att Guds rike ska kunna expandera över hela världen, 
behöver Gud många män och kvinnor som arbetar 
tillsammans med Kristus för att proklamera evangeliet. 
Detta visste Jesus. Gud hade planer långt större och bättre än 
vad någon människa skulle kunna förstå. Inte ens djävulen 
kunde ana vad Gud skulle göra.

Guds plan var att sända sin enfödde Son Jesus Kristus för att 
dö för hela mänsklighetens synd, och öppna en ny väg för 
människan att ta emot förlåtelse för sina synder och komma 
i sitt rike. Men, detta var bara en del av Guds plan.

Den andra delen av planen för att ta Guds rike till jorden, var att 
låta sin Son Jesus bli den förste av många som proklamerade de 
goda nyheterna om att Guds rike nu var här. Guds plan var att 
resa upp en armé av smorda förkunnare av evangeliet i Israels 
nation och sedan i hela världen. En smord armé av evangeliets 
förkunnare som skulle fortsätta det verk som Jesus hade börjat.

Låt oss gå bredvid Jesus och se hans hjärta för förlorade 
människor och Guds strategi att multiplicera Jesu tjänst. Följ 
med till Matteusevangeliet kapitel nio.

JESU MEDLIDANDE

”Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i 
deras synagogor, predikade evangelium om riket och botade alla 
slags sjukdomar och krämpor bland folket. Men när han såg 
folkskarorna, greps han av medlidande med dem, eftersom de var 
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uppgivna (rivna och slagna) och förskingrade som får som inte har 
någon herde. Då sade han till sina lärjungar: Skörden är verkligen 
stor, men arbetarna är få.  Be därför skördens Herre, att han sänder 
arbetare till sin skörd.” Matt 9:35-38 RB

Jesu hjärta slog inte för att bli känd, populär, för pengar, 
rikedomar eller en tron i vår värld. Nej, Jesu hjärta slog 
för människor. Guds fadershjärta slår för att de förlorade, 
förkrossade och sårade människorna ska komma tillbaka till 
hans kärleksfamn. Jesu fokus är bara på en sak, att föra Guds 
rike till jorden, ingenting annat.

Jesus ropade ut: ”Skörden är stor, men arbetarna är få.” Från detta 
rop från Jesu hjärta, får vi Guds strategi för hur uppdraget ska 
kunna slutföras. En strategi där Jesu tjänst multipliceras.

JESUS KALLAR OCH SÄNDER UT DE TOLV

”Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att 
driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. 
Detta är namnen på de tolv apostlarna: först Simon, som kallas 
Petrus, och hans bror Andreas, vidare Jakob, Sebedeus son, och hans 
bror Johannes, Filippus och Bartolomeus, Thomas och Matteus, 
publikanen, Jakob, Alfeus son, och Taddeus, Simon ivraren och 
Judas Iskariot, han som skulle förråda honom. Dessa tolv sände 
Jesus ut, och han befallde dem: ”Gå inte in på hedningarnas område 
eller in i någon samaritisk stad. Gå i stället till de förlorade fåren 
av Israels hus. Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket 
är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv 
ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.” Matt 10:1-8

Då Jesus betjänade de förlorade, kunde hans hjärtslag kännas 
av lärjungarna. Jesus påminde sina lärjungar: allt det ni hört 
mig predika och undervisa, ska ni också predika och undervisa. 
Jesus var en lagspelare och han visste att uppdraget att nå hela 
världen med budskapet om himmelriket aldrig skulle kunna 
slutföras enbart av honom själv. 
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JESUS BEHÖVER DIG OCH MIG

Ingen man eller kvinna skulle kunna göra detta arbete 
själv, det är därför som Jesus utvalde sina tolv lärjungar 
och det är därför han behöver dig och mig idag. Jesus 
kallade sina tolv lärjungar, och sände senare ut sjuttiotvå 
lärjungar att följa i hans fotspår genom att proklamera de 
goda nyheterna.

T.L. Osborn, nittonhundratalets pionjär av massmirakel-
evangelisation skrev i sin bok Soulwinning: En sanning 
som vi har understrukit i varje nation, är faktumet att alla 
troende av alla nationaliteter är bestämda av vår Herre att 
gå ut i hela världen och predika evangeliet till allt skapat. 
Vi har trofast stått fast vid att Gud aldrig planerat för de 
vita i Europa och Nord Amerika att vara hans exklusiva 
missionstrupper. Hans plan är att varje kristen, oavsett 
kön, färg och ras ska gå med evangeliet till de förlorade 
och onådda.”

Precis innan Jesu himmelsfärd, gav han helhjärtat sin 
missionsbefallning. Han lämnade över den himmelska 
stafettpinnen och befallde oss att proklamera evangeliet, 
att evangelisera hela världen. Missionsbefallningen gällde 
inte endast hans första lärjungar, utan alla generationer 
efter dem, tills det att alla nationer, stammar, och folkslag 
fått höra, och sedan skall slutet komma.

Detta var inte bara ett bra förslag eller en briljant idé. Detta 
var Guds, vår Skapares befallning och order till alla som 
tror på hans Sons namn, Jesus Kristus. Detta var Guds 
gudomliga instruktion och de sista orden som vår Frälsare 
gav oss, så att vi skulle göra missionsbefallningen till vår 
främsta ambition.

Låt oss nu höra denna missionsbefallning från Jesus 
så som den är nedskriven i de fyra evangelierna och i 
Apostlagärningarna. Här finner vi riktlinjen för oss som 
Guds församling. Här finner vi beskrivningen av loppet 
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”Missionsbefallningen” som Gud kallar oss att springa. 
Här finner vi syftet för våra liv. Här finner vi meningen 
med vår existens. Gud har skapat oss för ett syfte, och detta 
syfte är att världen ska få höra kärleksbudskapet om Jesus 
Kristus genom dig och mig.

MISSIONSBEFALLNINGEN GES AV JESUS

”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.”  Matt 28:18-20

”Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika 
evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli 
frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa 
dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De 
skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de 
dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga 
händerna på sjuka, och de skall bli friska.” Mark 16:15-18

”Och han sade till dem: Så står det skrivet, och därför var det 
nödvändigt att Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från 
de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas 
i hans namn bland alla folk, med början i Jerusalem. Och ni är 
vittnen om detta. Och se, jag skall sända löftet från min Fader 
över er. Men ni skall stanna kvar i staden Jerusalem, tills ni blir 
beklädda med kraft från höjden.” Luk 24:46-49 RB

”Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er. Som Fadern har 
sänt mig sänder jag er.” Sedan han sagt detta, andades han på dem 
och sade: ”Tag emot den helige Ande!”  Joh 20:21-22

”Men ni skall få kraft efter att den helige Ande har kommit över er 
och ni skall vara vittnen åt mig både i Jerusalem och i hela Judeen 
och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”  Apg 1:8 RB

Dessa fem bibelställen målar upp missionsbefallningen på 
ett fantastiskt sätt. Här ser vi tydligt hur vi fått mandatet, 



Det är tid att slutföra det viktigaste loppet som någonsin påbörjats...

33

kallelsen och befallningen att fortsätta Jesu tjänst här på jorden. 
Kristi missionsbefallning är den grund vi står på som Kristi 
församling. Som vi har sett, började missionsbefallningen 
med att Jesus predikade de goda nyheterna och botade de 
sjuka. Sedan gav han uppdraget vidare till sina lärjungar, 
och nu har vi fått samma uppdrag.  

JESU TJÄNST FORTSÄTTER IDAG!

Låt mig illustrera denna sanning på ett väldigt enkelt men kraftfullt 
sätt. Tänk dig att du har din Bibel uppslagen med evangelierna 
på din vänstra sida och Apostlagärningarna på din högra. I 
evangelierna finns Jesu tjänst nedskriven av Matteus, Markus, 
Lukas och Johannes. Här kan vi följa de stora gärningarna, 
miraklerna och händelserna då Jesus predikade, undervisade 
och helade. I de fyra evangelierna gör Jesus Guds gärningar och 
mirakel, i en mänsklig judisk kropp.

Titta nu på din högra sida, i Apostlagärningarna. Här fortsätter 
Jesus sina gärningar och sin tjänst genom sina lärjungar. Samme 
Jesus verkar nu i lärjungarnas kroppar. Jesus är densamme, 
miraklerna är desamma, Guds kraft är densamme. Jesus lever och 
utför nu sin gärning genom sina lärjungar. Jesus lever nu i dig och 
i mig, och fortsätter sin tjänst idag, genom oss.

Jag ber nu att du ska se denna stora sanning och uppenbarelse. 
Det finns inget slut på Apostlagärningarnas bok! Vi fortsätter att 
skriva nya kapitel då vi tjänar Gud idag. Vi gör Jesu gärningar och 
fortsätter samma tjänst som hans lärjungar gjorde. Jesus fortsätter 
sin gärning och tjänst i och genom oss under 2000-talet. Samme 
Jesus, samma mirakler, samma kraft och samma tjänst fortsätter 
idag, men genom dig och mig! Halleluja! ”Jesus Kristus är 
densamme i går, i dag och i evighet!” Heb 13:8 

Missionsbefallningen är för dig och mig idag! Guds vilja 
att nå hela världen, alla folk och stammar med budskapet 
om Jesus Kristus är densamma. Guds vilja att rädda alla 
människor på vår jord är densamma. Till en början var det 
Jesus som utförde missionsbefallningen, men idag är det alla 
som tror på Jesus som gör det.  
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JESU SISTA ORD

Missionsbefallningen är de sista instruktioner Jesus gav till 
sina lärjungar innan han lämnade jorden. De sista orden av 
en människa är väldigt viktiga och måste tas på djupaste 
allvar. Vi kan bygga våra liv och vår tjänst på de sista orden 
Jesus gav oss: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för 
hela skapelsen”. Dessa ord till varje troende i Jesus Kristus, 
är vad som utgör det högsta uppdraget och den högsta 
befallningen från tronrummet i himlen. 

Min fru och jag har proklamerat evangeliets budskap till 
hundratusentals förlorade människor över världen och vi 
har gjort en ovärderlig upptäckt som även många före oss 
gjort. Oavsett om du vinner en eller tusentals människor 
för himmelriket, finns det ingen större glädje i denna värld 
än att få vinna människor för Jesus. Att följa i Jesu fotspår 
och fortsätta hans tjänst genom predikan, undervisning, 
helande, och att se människors liv förvandlade ger oss den 
största glädjen av alla. 

HAN SLÄPPTE PISTOLEN                                 
OCH FANN FRÄLSNING!

Jag kan inte glömma den man som tog emot frälsning i en 
avlägsen by i Kenya, då vi predikade evangeliet en dag 
i december 2002. Då vi anlände till byn, lade vi märke till 
en berusad man som satt med sin spritflaska i ena handen, 
och sin pistol i den andra. Vi fick senare veta att han hade 
beslutat att ta sitt liv samma dag. Hans familj hade lämnat 
honom, han hade inga pengar, inga vänner, inget arbete och 
inget syfte med sitt liv.

Då vi proklamerade evangeliet om Jesus och hur han kommit 
till denna by för att frälsa, hela, befria och ge frid, hörde 
den berusade mannen detta. Han hade precis tänkt ta sitt 
liv, men han hörde rösterna från de svenska missionärerna 
proklamera att det finns hopp, det finns en väg, och det finns 
liv i Jesus.
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Han släppte sin pistol och sin spritflaska och började komma 
närmare och närmare till marknadstorget där vi predikade. 
Hans kläder var rivna och smutsiga och stank förfärligt. Han 
var berusad och kom sakta gående mot oss.

Vi predikade de goda nyheterna. Vi predikade att Jesus 
är vägen, sanningen och livet. Vi predikade att Jesus kan 
rädda människor och han inkluderar alla, oavsett synd, 
misslyckanden eller problem som de lider av. Då inbjudan 
gavs för att ta emot frälsning i Jesus Kristus, var den berusade 
mannen den förste som svarade på inbjudan.

Han kom fram, och då vi bad till frälsning med honom blev 
han genast nykter och hans synder tvättades bort. Han tog 
emot det överflödande livet i Kristus, frid, glädje och hopp! 
Han blev född på nytt, ett Guds barn! Halleluja!

Då han vittnade för hela byn, med tårar rinnande längs med 
hans kinder, gladde sig hela himlen tillsammans med oss, 
eftersom frälsning hade kommit till den förlorade mannen 
denna dag. Hela byn började prisa Gud och glädja sig över 
vad som hade hänt med honom, eftersom de tidigare trott 
att han var ett hopplöst fall. ”För människor är det omöjligt, 
men för Gud är allting möjligt.” Matt 19:26

Att se en förlorad människa bunden av djävulen i syndens 
snaror bli förlåten och tvättad ren i Jesu dyrbara blod, är en 
glädje så djup att ingenting i världen kan jämföras med det. 
Denna sanning vill Gud att du också ska upptäcka. Gud vill 
använda dig som en människofiskare och befolka himlen för 
Golgatas skull.

FÖLJ I JESU FOTSPÅR

Att följa i Jesu fotspår och varje dag andas och leva 
missionsbefallningen är det mest underbara en människa 
kan göra i sitt liv. Oavsett om du är villig att bli en missionär 
eller inte, kan du ändå lyda missionsbefallningen där du 
lever och bor. Gud vill använda dig som en människofiskare, 
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precis som han använde Jesu första lärjungar. Gud kallar dig 
idag att följa i Jesu fotspår, han som är din Herre, herde och 
modell för ditt liv och tjänst.

Du är hans lärjunge, kallad och utvald att rädda män och 
kvinnor från djävulens och syndens snaror. Du och jag 
behövs för att hela världen, alla nationer och folkslag ska få 
höra evangeliet och ta emot frälsning. 

Jesus har gett dig och mig privilegiet och äran att följa honom 
och göra de gärningar som han gjorde då han levde på jorden. 
Jesus tror på dig. Jesus är med dig. Han går med dig vart du än 
går. Stafettpinnen för att predika evangelium ligger nu i dina 
händer. Stå nu upp, gå och predika evangelium. Börja spring 
ditt lopp genom att vittna och predika om Jesus Kristus.

Frälsningsarméns grundare William Booth sa vid flera tillfällen 
så här: ”Du är räddad för en enda orsak, att rädda andra.”

Evangelisten Reinhard Bonnke, välkänd för sina stora 
evangelistkampanjer i Afrika och har vunnit över 60 miljoner 
människor under sitt liv och tjänst säger följande i sin bok 
Evangelism by Fire: ”Evangeliet är evigt, men vi har inte 
evigheten på oss att predika det. Vi har bara så länge som vi 
lever på oss, att nå de som lever under vår tid.”

T.L. Osborns påståenden angående missionsbefallningen 
är värda att läsas om och om igen. Jag ber att innebörden i 
dessa ord ska sjunka ned djupt i ditt hjärta, tills du kan säga 
samma sak...

”Herre, om det finns något speciellt fält, område eller nation 
dit du vill leda oss, visa oss så kommer vi att gå. Men om du 
inte gör det, kommer vi välja den bästa möjligheten att bärga 
den största skörden där det är minst arbetare, och vi kommer 
att skörda där tills att du leder oss någon annanstans.”
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Kapitel 3

Gud kallar vanliga 
människor 

”Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i 
handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, 
till ett ljus för hednafolken, för att du skall öppna blinda ögon och 
föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen, dem som sitter i 
mörker.” Jes 42:6-7

Detta kapitel kommer att uppenbara en av Bibelns mest 
uppmuntrande sanningar, när det kommer till kallelsen 
att predika evangeliet och att fortsätta göra Jesu gärningar. 
Många troende, bibelskolelever, och även predikanter brottas 
med frågor som:

Är jag kvalificerad för tjänst?

Är jag bra nog till att förkunna evangeliet?

Kan Gud verkligen använda mig för att bygga hans eviga rike?

Kan Gud använda mig då mitt liv är fyllt av synd, misstag och 
misslyckanden?
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I vår längtan att fullfölja Guds kallelse i våra liv, tror jag att 
varje Guds tjänare möter dessa eller liknande frågor under sin 
vandring med Gud.

Det finns ett stycke i Lukasevangeliet som illustrerar detta 
på ett fantastiskt sätt. I detta textstycke kommer du att finna 
uppmuntran, hopp och tro, som jag tror kommer att göra din 
tjänst ännu starkare för Guds rike. Gud vill ge dig en framtid och 
ett hopp. Gud vill visa dig att han tror på och vill använda just 
dig till att göra samma gärningar som Jesus, och ännu större.

Här läser vi om den dag då Jesus kallade sina apostlar att fortsätta 
samma tjänst som Gud Fadern själv anförtrodde honom.

”Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han bad 
hela natten till Gud. När det blev dag, kallade han till sig sina 
lärjungar och valde ut bland dem tolv, som han kallade apostlar: 
Simon, som han gav namnet Petrus, och hans bror Andreas, Jakob 
och Johannes, Filippus och Bartolomeus, Matteus och Thomas, 
Jakob, Alfeus son, och Simon som kallades ”ivraren”, Judas, Jakobs 
son, och Judas Iskariot, han som blev förrädare.”  Luk 6:12-16 

VEM VAR DET JESUS VERKLIGEN UTVALDE 
OCH KALLADE TILL TJÄNST?

Då vi läser detta stycke, finns det en speciell tanke som jag vill 
att du ska se. Vem var det som Gud utvalde till att predika 
evangeliet och bota de sjuka? Vem var det Gud utvalde till 
att utföra det viktiga arbetet att sprida de goda nyheterna om 
frälsning till hela världen? Vem var det Gud verkligen utvalde?

Detta är väldigt viktiga frågor för oss att reflektera över. I 
detta bibelställe finns en skatt som kanske varit gömd för 
dig, som kommer att vara av stor vikt för dig och mig idag 
då vi tjänar Herren.

Låt mig ställa dig sex frågor innan vi kommer att finna 
skatten i denna bibeltext. Fundera noga över och svara på 
följande sex frågor: 
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Valde Jesus:

1. Superstjärnorna i Israel?

2. De bästa lärda och utbildade?

3. Toppstudenterna på universiteten?

4. De bästa offentliga talarna?

5. De mest heliga och syndfria människorna?

6. Religiösa experter som kunde Bibeln utantill?

Om du svarade ”NEJ” på dessa sex frågor har du rätt och 
du har klarat av detta lilla test. Jesus valde inte ut denna typ 
av människor. Han valde inte superstjärnor, toppstudenter, 
religiösa experter eller de som trodde de var perfekta och 
syndfria, NEJ.

Vem var det som Jesus valde? Låt oss ta en närmare titt på 
några av lärjungarna och du kommer att upptäcka att alla de 
tolv som Jesus utvalde hade brister, gjorde misstag, och de 
demonstrerade sin dåliga karaktär och sina svagheter.

PETRUS – DEN FÖRNEKANDE LÄRJUNGEN

Petrus var den passionerade lärjungen. Han var den enda 
lärjungen som gick på vattnet. Han stod på förklaringsberget 
och var en av Jesus närmsta lärjungar. Var Petrus en perfekt 
lärjunge utan fel? Nej. Petrus var den lärjunge som förnekade 
Jesus tre gånger innan Jesus korsfästes.   

”Då grep de Jesus och förde honom till översteprästens hus. Petrus 
följde efter på avstånd. Mitt på gården tände de upp en eld och slog 
sig ner, och Petrus satte sig mitt ibland dem. En tjänsteflicka, som 
fick se honom sitta vid elden, betraktade honom noga och sade: ”Den 
där mannen var också med honom.” Men han nekade: ”Nej, kvinna, 
jag känner honom inte.” Strax därefter fick en man syn på honom 
och sade: ”Du är också en av dem.” Men Petrus svarade: ”Människa, 
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det är jag inte.” Ungefär en timme senare var det en annan som 
bestämt försäkrade: ”Visst var den där mannen med honom. Han 
är ju galilé.” Men Petrus sade: ”Människa, jag förstår inte vad du 
menar.” Och genast, medan han ännu talade, gol tuppen. Då vände 
Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg vad Herren 
hade sagt till honom: ”Innan tuppen gal i natt, skall du tre gånger 
förneka mig.” Och han gick ut och grät bittert.”  Luk 22:55-62

TOMAS – DEN TVIVLANDE LÄRJUNGEN

Tomas är känd som den ”tvivlande” lärjungen. Många 
gånger då Jesus ville göra ett mirakel, tvivlade Tomas och 
trodde inte att Jesus kunde göra ett mirakel. 

Kan du tänka dig att vara Jesus och möta Tomas tvivel varje 
dag? Jesus hade Tomas bredvid sin sida i tre år, och Tomas 
var inte precis den bästa hejarklacken, snarare tvärtom, 
han misstrodde, tvivlade och hade en negativ attityd. Ett 
exempel som visar detta är den dagen då Jesus väckte upp 
Lasarus från döden. Observera Tomas respons då Jesus ville 
göra ”Dagens Mirakel”.

”Sedan han sagt detta tillade han: ”Vår vän Lasarus sover, men jag 
går för att väcka honom.” Då sade lärjungarna till honom: ”Herre, 
sover han, så blir han frisk.” Jesus hade talat om hans död, men de 
trodde att han talade om vanlig sömn. Nu sade Jesus helt öppet till 
dem: ”Lasarus är död. Och för er skull, för att ni skall tro, är jag 
glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom.” Thomas, 
han som kallades Tvillingen, sade då till de andra lärjungarna: 
”Låt oss gå och dö med honom.”  Joh 11:11-16

JAKOB OCH JOHANNES – DE VÅLDSAMMA 
LÄRJUNGARNA

Jakob och Johannes var också två av Jesu närmaste lärjungar. 
De var några av de bästa vänner Jesus hade och de var alltid 
tillsammans. Var de två perfekta lärjungar? De kallades för 
”Åskans söner.” De blev ofta våldsamma och aggressiva, ville ta 
upp strider och kunde till och med tänka sig att döda människor:
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”När tiden för hans bortgång var inne, vände han sitt ansikte 
mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp. Han sände budbärare 
framför sig, och de gav sig i väg och gick in i en samaritisk by 
för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom, 
eftersom han var på väg till Jerusalem. När hans lärjungar Jakob 
och Johannes såg det, sade de: ”Herre, vill du att vi skall kalla 
ner eld från himlen som förtär dem? Men Jesus vände sig om och 
tillrättavisade dem.”  Luk 9:51-55

JUDAS ISKARIOT – DEN GIRIGE 
LÄRJUNGEN

Judas är känd för alla som den lärjunge som förrådde Jesus 
Kristus för trettio silvermynt. Judas var en girig man som 
älskade pengar och rikedom. Inte bara förrådde han Jesus 
för trettio silvermynt, han stal även pengar, till och med från 
kassan som Jesus hade för sitt arbete.

”Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle 
förråda honom, invände: ”Varför sålde man inte den här oljan för 
trehundra denarer och gav åt de fattiga?” Det sade han inte därför 
att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv 
och brukade ta av det som lades i kassan, som han hade hand om. 
Jesus sade då: ”Låt henne vara, hon har sparat denna olja för min 
begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni 
inte alltid.” Joh 12:4-8 

Kan du tänka dig att Judas stal pengar från Jesus? Vilken 
förfärlig synd. Judas var ansvarig för Jesus och lärjungarnas 
missionskassa, och han stoppade ofta pengar i sin egen ficka 
från den. Jag undrar vad han gjorde med alla de pengar han 
stal? Kärleken till pengar är roten till allt ont, och i Judas fall 
var det kärleken till pengar som förstörde hans liv i slutändan. 

”Men då Judas, som hade förrått Jesus, såg att Jesus var dömd, 
ångrade han sig och lämnade tillbaka de trettio silvermynten till 
översteprästerna och de äldste och sade: ”Jag har syndat och förrått 
oskyldigt blod.” De svarade: ”Vad rör det oss? Du vill se det så.” 
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Då kastade han silvermynten i templet och gav sig av. Sedan gick 
han och hängde sig.”  Matt 27:3-5

Då Jesus blev tagen för att bli korsfäst övergav lärjungarna 
honom. Inte bara Petrus, Jakob, Johannes, Tomas och Judas, 
utan ALLA lärjungarna lämnade honom. Jesus dog naken 
och ensam på korset, utan att någon lärjunge stod upp för 
honom. Endast Johannes stod på avstånd och beskådade 
korsfästelsen, rädd och uppgiven. Alla lärjungarna hade 
övergivit honom i sina hjärtan och genom sina handlingar.

VARFÖR VALDE JESUS DEM?

Frågan vi nu behöver besvara är varför Jesus valde dem. Varför 
hade Jesus kallat dessa tillsynes misslyckade lärjungar?

Lägg noga märke till svaret på denna fråga, för det är en 
fantastisk sanning om hur Gud väljer, inte bara de första 
lärjungarna, utan även dig idag! Jesus valde inte dem för vad 
de redan var, utan för vad Gud skulle göra dem till!

Jesus valde dem för att han såg deras villiga hjärtan. Han såg 
potentialen i dem att göra stora saker för Gud. Jesus valde dem 
inte för att de var fria från synd eller hade en perfekt karaktär. 
Jesus valde dem för han såg bakom fasaden, in i deras hjärtan.

Jesus hade stor tro på sina lärjungar, att de en dag skulle bli 
frimodiga gudsmän med stor tro som stormade helvetets 
portar genom att predika evangeliet med tecken och under 
som följer det.

Efter tre år av träning, fyllda med många tuffa dagar, lämnade 
Jesus dem och gav dem missionsbefallningen. Jesus sände dem 
löftet från Fadern, det vill säga den helige Ande till att styrka 
och utrusta dem med samma kraft som han själv hade.

På pingstdagen förvandlade den helige Andes kraft och eld 
varje lärjunge och de blev frimodiga Kristi ambassadörer. De 
blev själavinnare fulla av den helige Andes kraft, precis som 
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Jesus själv var när han gick omkring här på jorden. All deras 
svaghet och misslyckanden var förlåtna och glömda. Den helige 
Ande helgade dem och gav dem kraft till att utföra samma 
gärningar som Jesus gjorde, och till och med större gärningar.

”Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som tror på mig, han 
skall också göra de gärningar som jag gör, och ännu större än dessa 
skall han göra, ty jag går till min Fader.” Joh 14:12

Petrus blev den förste kampanjevangelisten som stod upp och 
predikade på pingstdagen och tre tusen människor tog emot 
frälsning! Petrus blev en pelare för den första församlingen 
och såg stora mirakler i sin tjänst, då han frimodigt predikade 
evangeliet om Kristus.

Tomas, tvivlaren reste till Indien som missionär och predikade 
evangeliet för tusentals och såg stora tecken och under. Tomas 
blev totalförvandlad, från att ha varit tvivlaren utan tro, blev 
han en troshjälte som predikade de goda nyheterna full av 
Ande och kraft.

Alla lärjungar blev JESU AMBASSADÖRER, tjänade i samma 
kraft, smörjelse och auktoritet som Jesus hade. Jesus hade 
utvalt enkla fiskare och skatteindrivare och gjort dem till 
Guds ambassadörer för himmelriket. Denna gudomliga plan 
att utbreda Guds rike, är lika aktiv och verksam idag. Idag vill 
Gud kalla och välja just dig.

GUD KALLAR DIG IDAG

Vad säger Gud till dig då du läser denna bok? Han säger 
samma sak som Jesus då han kallade sina första lärjungar: 
”Jesus sade till dem: ”Följ mig, så skall jag göra er till 
människofiskare.” Mark 1:17

Jesus talar till dig idag. Jesus kallar dig idag. Jesus ser inte 
till alla dina synder, misstag, brister och besvikelser. Jesus 
älskar dig och han förlåter dig. Jesus helar alla dina sår, all 
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din rädsla och återställer dig helt och fullt till ande, kropp 
och själ.

Jesus säger så här till dig idag: ”Kom till mig, alla ni som arbetar 
och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och 
lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro 
för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.” Matt 11:28-30

Gud kallar dig idag! Gud väljer dig idag som sin tjänare 
och ambassadör! Idag ser Gud in i ditt hjärta och han säger: 
”Jag väljer dig!” Jesus behöver och vill ha dig till tjänst i 
Guds rike. Jesus kallar dig, därför att han behöver dig. Du 
är värdefull och du behövs för Guds rike.

Lämna ditt förflutna bakom dig och se framåt mot Guds 
plan och det spännande äventyr som ligger framför dig. 
Gör som Paulus; han släppte sitt förflutna, glömde det som 
låg bakom och såg framåt.

”Bröder, 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 och jagar mot målet för att vinna segerpriset, 
Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.” Fil 3:13-14

Gud ser inte till dina misstag, svagheter eller tidigare 
misslyckanden. Gud ser till ditt hjärta! Svara ja på hans 
kallelse! Svara ja, för Jesus väljer dig idag!
 

JESUS GÖR ”NOLLAN” TILL EN HJÄLTE

Du kanske känner dig som en nolla. Faktum är att vi är 
alla nollor utan Jesus! Men bredvid Jesus, som är nummer 
ett, blir vi en 10:a! Jesus är nummer ett, Herrarnas Herre 
och Konungarnas Konung, och bredvid honom blir du en 
10:a. Med Jesus är du huvud och inte svans. Med Jesus är 
du en vinnare och inte en förlorare! Med Jesus kan DU 
göra ALLTING! Jesus gör nollan till hjälte! Detta är Guds 
matematik. Det som inget för världen är, det utväljer Gud 
och gör till något fantastiskt – sin tjänare! HALLELUJA! 
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JESUS KALLADE OCH FÖRVANDLADE MIG

Då Jesus kallade mig som en tjugoårig ung man var jag full 
av svagheter, brister, misslyckanden och en syndig livsstil. 
Båda mina föräldrar växte upp i fattiga bondefamiljer. När 
jag växte upp så har mamma arbetat som undersköterska 
och pappa som lagerarbetare, svetsare och brandman. 

När Gud kallade och förvandlade mig, kände jag ingen pastor 
eller predikant som kunde hjälpa mig. Jag hade inte heller 
några kontakter som ville hjälpa mig. Min situation såg omöjlig 
ut med mänskliga ögon, MEN JESUS SA TILL MIG: ”För 
människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.” Matt 19:26  

Jesus kallade mig och lade en dröm i mitt hjärta att predika 
hans evangelium. Han sände mig till Kensington Temples 
Bibelskola i London där jag fick vara i en miljö full av den helige 
Ande, bön och evangelisation. Därefter ledde Gud mig ut på 
missionsfältet tillsammans med tyska evangelisten Reinhard 
Bonnke och sedan under flera år reste jag tillsammans med 
svenska evangelisten Mikael Alfvén. Steg för steg förvandlade 
Gud mitt liv och lade en stor dröm i mitt hjärta.

Gud förändrade hur jag såg på mig själv, på honom och 
på framtiden för mitt liv. Jag började se mig själv som Guds 
ambassadör och evangelist med en kallelse till nationerna. Jag 
började predika och resa från nation till nation, och ära vare 
Gud, evangeliet fungerar! Jesus gjorde underbara mirakler 
genom mig! Enkla och vanliga jag!

Med Jesus är du en hjälte och kämpe i Guds rike. Med Jesus 
kan du göra allt som Jesus gjorde; du kan predika, undervisa 
och hela! Du kan göra allt som Jesus gjorde och till och med 
större gärningar!

Med Gud är allting möjligt och om du ropar från ditt hjärta 
till honom om att han ska använda och sända ut dig, kommer 
han att göra det! Gud har inte förändrats och han gör inte 
skillnad på människor, allt han ser till är hungriga hjärtan. 
Allt Gud letar efter är ditt villiga hjärta. Öppna ditt hjärta 
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för honom och ge honom hela ditt liv idag. När du gör det 
kommer Gud att ta dig ut på ditt livs största äventyr, och 
göra dig till en människofiskare.

DEN SKOTSKA MISSIONÄREN           
ALEXANDER DUFFS VÄDJAN

Följande starka vittnesbörd är hämtat från Oswald J Smiths 
bok Missionsutmaningen:

Dr. Alexander Duff, den store missionsveteranen i Indien, 
återvände till Skottland för att dö. Då han stod framför 
församlingen vädjade han om fler arbetare till skörden, men 
det blev ingen respons.

Mitt i hans vädjan svimmade han och blev nedburen från 
plattformen. Doktorn böjde sig över honom och undersökte 
hans hjärta. Strax efter öppnade han sina ögon. ”Var är jag?” 
ropade han. ”Var är jag?”

”Ligg stilla,” sa doktorn. ”Du har haft en hjärtattack, ligg stilla.”

”Men,” protesterade Dr. Duff, ”Jag har inte slutfört min 
vädjan. Ta mig tillbaka, ta mig tillbaka. Jag måste slutföra 
min vädjan.”

”Ligg stilla”, sa doktorn igen. ”Du kommer att ställa dig upp 
med fara för ditt liv.”

Men trots doktorns protester, kämpade den gamle krigaren 
sig upp på fötterna igen. Med stöd av doktorn på ena sidan 
och ordförande för församlingen på den andra, tog han 
stegen upp till talarstolen på plattformen. Då han gjorde det, 
ställde sig hela församlingen upp för att hedra honom. Då de 
sedan satte sig igen, fortsatte han sin vädjan.

Detta är vad han sa: ”Då drottning Viktoria kallar efter 
frivilliga soldater att gå till Indien, svarar hundratals unga 
män; men, då kung Jesus kallar, är det ingen som går.”
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”Nåväl,” fortsatte han, ”även om jag är gammal åker jag tillbaka 
till Indien. Jag ska lägga mig ned vid kanten av floden Ganges 
och dö, och visa Indiens folk att det fanns en man i Skottland 
som älskade dem tillräckligt för att ge sitt liv för dem.”

I den stunden for många unga män upp på sina fötter över 
hela samlingen och ropade: ”Jag går!, Jag går!”

Efter att den gamle vithårige missionshjälten flyttat hem till 
Herren, och dessa unga män tagit examen, fann många sin 
väg till det mörka och onådda landet Indien för att ta vid och 
fortsätta arbetet för Herren Jesus Kristus.

IDAG KALLAR GUD DIG SOM                       
SIN BUDBÄRARE

Min vän, vill du gå? Har Gud talat till dig? Har du hört hans 
kallelse? Ska du inte svara: ”Herre, här är jag, sänd mig!”? Du 
har ingen ursäkt eller anledning att säga nej. Jesus behöver 
dig. Skörden av förlorade människosjälar behöver dig.  Gud 
ser inte på dina misstag, han ser bara ditt villiga hjärta.

Säg JA till Jesus IDAG! Säg ja till hans kallelse och agera 
idag som hans ambassadör! Gud väljer DIG idag, en vanlig 
person som du som älskar Jesus. Oavsett vem du är, ropa 
just nu på namnet Jesus!

Utgjut ditt hjärtas längtan att gå och predika hans 
evangelium! Nu är det tid att överlåta dig och hänge ditt 
liv åt den stora skörden som behöver bärgas. Ropa till Gud, 
från jorden till himlen, ropa! Låt hela himlen få höra ditt rop 
och längtan att bli hans budbärare. Gud hör ditt rop, och han 
kommer att svara dig!

Nu då du är redo att hänge dig åt att sprida evangeliet, GÅ! 
Vänta inte på att Gud ska säga vart du ska gå, till vilken stad 
eller by du ska predika i, eller vilket land du ska till, bara 
börja gå och Herren kommer att leda dig. Du är Guds val. 
Du är kallad. Du är Guds ambassadör.
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Del Två: 

Fyra fäder 
till världens 

evangelisering
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”Och jag hörde HERRENS röst. Han sade: ”Vem skall jag sända 
och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: ”Här är jag, sänd 
mig!” Jes 6:8

Denna ”missionskallelse” grep Jesaja för flera tusen år 
sedan. Han blev en Guds budbärare till en förlorad värld. 
När Jesus kom till vår jord var han Guds budbärare till en 
förlorad värld. Missionsbefallningen som vi talade om i 
kapitel två har blivit oss given genom Jesus och har sedan 
dess gripit tusentals Herrens tjänare. I denna del av boken, 
kommer vi att ta del av några fantastiska förebilder när det 
gäller världens evangelisering. 

Jesus är vår största förebild i våra liv och missionstjänst. 
Jesus är trons upphovsman och fullkomnare. Jesus är början 
och slutet av vår tro och missionskallelse. Jesus visar oss ett 
exempel av att vara Guds budbärare som vi är kallade att 
följa. Jesus är vår första och största förebild när det gäller 
världens evangelisering. 

Hela Jesu liv pumpade ut Guds hjärta, passion och vilja 
att frälsa, hela, befria och upprätta förlorade och sargade 
människor. Jesu uppdrag var att föra himmelriket till 
oss människor på jorden. Det sista han gjorde innan han 
lämnade jorden, var att han gav oss missionsbefallningen. 
Jesu sista ord och budskap gäller varje troende: ”Gå därför 
ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens 
och den helige Andes namn” Matt 28:19

Det Jesus började göra i en judisk kropp för två tusen år 
sedan, fortsatte han att göra genom sina första lärjungar. 
De första apostlarna, som vi läser om i Apostlagärningarna, 
fortsatte Jesu tjänst och började lyda missionsbefallningen. 
De första lärjungarna visar oss ännu ett exempel att följa. 

Samma uppdrag som Jesus själv utförde på jorden, fortsatte 
nu hans lärjungar att göra; de predikade att himmelriket nu 
hade kommit nära, de undervisade om Guds rike, botade de 
sjuka och satte de fångna fria. De första lärjungarna fortsatte 
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att springa det lopp som Jesus först hade börjat: att evangeliet 
skulle predikas till alla folk, till jordens yttersta gräns.

Detta fantastiska lopp, missionsbefallningen, har sedan 
sprungits av hundratusentals brinnande och överlåtna 
troende, från generation till generation. När vi studerar 
den kristna församlingens historia, gamla väckelser och om 
missionspionjärer finns det otroligt många spännande och 
inspirerande berättelser och vittnesbörd att ta del av.

I generation efter generation har Gud kallat nya 
skördearbetare som satt sina liv till Guds förfogande och 
sprungit sitt lopp som Kristi ambassadörer till en förlorad 
värld. Tusentals missionärer har gett sina liv på stridsfältets 
frontlinje. Tusentals onådda byar, stammar och folkgrupper 
har nåtts med frälsningens budskap om Jesus. 

När vi studerar de 2000 år som den kristna församlingen 
funnits är inte all läsning rolig att läsa. Många gånger 
tappade de troende fokus på sitt uppdrag de fått av mästaren 
Jesus. Vår fiende har gång på gång lyckats distrahera Jesu 
lärjungar så de tappat blicken på uppdraget. Ofta har vårt 
uppdrag att nå vår värld med de goda nyheterna fått en 
liten betydelse och ibland till och med helt glömts bort. 

Missionsbefallningen är och har alltid varit det viktigaste 
fokus för oss som tror på Jesus Kristus. Under de senaste 
två hundra åren har det skett ett uppvaknande och åter 
fokusering på missionsbefallningen. Gud har rest upp 
många män och kvinnor som har gjort ett fantastiskt arbete 
för Guds rike när det gäller världens evangelisering. 

Det finns hundratals olika män och kvinnor som jag skulle 
kunna nämna när vi ser på de fantastiska exempel på heroism 
och pionjäranda som präglat så många av Herrens tjänare. 
Av alla hjältar, pionjärer och missionärer finns det fyra 
missionärer som Gud använt för världens evangelisering 
som jag kallar för ”Fäder till världens evangelisering.” 
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Jag vill att vi stiftar närmare bekantskap med just dessa 
fyra missionshjältar och evangelister: William Carey, 
James Hudson Taylor, Charles Thomas Studd och Tommy 
Lee Osborn. 

William Carey, Hudson Taylor och C.T. Studd är tre fäder 
till världens evangelisering som nu är i himlen och som jag 
enbart läst om i böcker. Likväl är deras livsberättelser en rik 
inspirationskälla och en stor portion utmaning för oss idag. 
De var alla tre pionjärer och fruktbärande evangelister till 
världens onådda folk. 

Tommy Lee Osborn, mer känd som T.L. Osborn är en 
evangelist och fader till världens evangelisering som 
predikat evangelium för miljontals förlorade människor. 
Hanna och jag har blivit inspirerade och uppmuntrade av 
T.L. Osborn på ett personligt sätt.

Innan Hanna och jag flyttade till Indien som missionärer 
2004 och lanserade vår organisation Good News To All 
People, var vi med på T.L. Osborns evangelisations-
konferens i Oslo, Norge. Hans vittnesbörd, hjärta och fokus 
på Jesus satte mycket djupa spår i våra hjärtan. Tron på att 
Jesus vill och kan använda alla som ger honom sitt hjärta 
fyllde oss när vi såg och lyssnade på T.L.

Dessa fyra förebilder har alla, på olika sätt, inspirerat mig 
och utmanat mig att springa loppet och predika evangeliet 
till hela världen. Låt nu deras livsberättelser inspirera dig 
också. Säg till Gud när du läser om deras liv: ”Här är jag! 
Sänd mig också Herre!”
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Kapitel 4

William Carey

Missionär och evangelist i Indien

1761-1834

”William Carey var början av den                      
sista tidens världsevangelisation.”
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William Carey var skomakare till yrket. Men han var en 
begåvad lingvist och missionär genom Guds nåd. Carey 
var en av Guds hjältar i historien när det gäller världens 
evangelisering. Han trotsade sin tids motstånd att tänka 
på hednafolken och satsade hela sitt liv på att bryta in med 
evangelium i Indiens stora land.

En av hans samtida skribenter, F. Dealville Walker, 
skrev om Carey: ”Carey har utvecklat en unik plan för 
missionsuppdraget som inte har sitt like till denna dag. Hans 
fängslande skrift om bristen på evangeliskt arbete bland 
världens onådda folk, påverkar alla, både de ljumna och 
brinnande att vidta åtgärder för att evangelisera världen.”

En annan skribent skrev om honom: ”Sett till William Careys 
liv som helhet, är det inte för mycket att säga att han var den 
störste och mest framstående kristna missionär som skickats 
ut till de onådda folken i modern tid. Han är sannerligen en 
fader för evangelisation till de onådda folken i modern tid.”

BÖRJAN PÅ EN MISSIONÄRS LIV

Carey föddes i en liten stuga i Paulerspury, en liten by i 
England, den 17 augusti 1761. När William var arton år 
lämnade han Church of England för att ”följa Kristus” och 
för att ”... gå ut i världen.” Han blev medlem i församlingen 
i Hackleton där han även blev lärling till en skomakare.

Det var där han gifte sig med Dorothy 1781 och det var i 
Hackleton han började gå åtta kilometers promenader 
till Olney i sin jakt på fler andliga sanningar. William var 
hungrig efter mer av Gud och Olney var ett starkt fäste för 
hängivna baptister, den grupp som Carey gick med i efter 
sitt dop 5 oktober, 1783. 

Två år senare flyttade han med sin fru till Moulton för 
att bli skollärare och ett år senare blev han pastor i den 
lilla baptistförsamlingen där. Det var i Moulton som 
missionskallelsen grep tag i Carey. Han berättar: ”Min 
uppmärksamhet på missionsuppdraget väcktes på allvar 
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när jag var i Moulton, och där läste om sista resan som 
kapten Cook gjorde. För många var Cooks reseskildring en 
spännande berättelse om äventyr, men för mig var det en 
uppenbarelse av det mänskliga behovet av en frälsare!”

William bestämde sig för att förbereda sig på alla sätt han 
visste och började därför läsa varje bok som hade någon 
betydelse för missionsuppdraget. Detta, tillsammans 
med sina språkstudier, förberedde Carey för världen 
bortom England. Vid tjugoett års ålder behärskade Carey 
latin, grekiska, hebreiska och italienska. Hans passion 
för språk kom Gud att använda på ett fantastiskt sätt för 
missionsarbetet som väntade.

BEHOVET AV EVANGELIUM                   
GRIPER WILLIAM

Ju mer han läste och studerade, desto mer övertygad blev 
han att folken i världen behöver Kristus. Han läste och 
gjorde anteckningar om missionsbefallningen. Han gjorde 
även en stor jordglob av läder, allt för att kunna se världens 
länder, dit hans hjärta mer och mer drogs till.  

En dag i stillhet i sin skomakarbutik, inte på en 
missionärskonferens, hörde Carey Gud tala till sitt hjärta: 
”Om det är en plikt för alla män att tro på evangeliet för att 
bli frälsta... då är det en plikt för dem som har anförtrotts 
evangeliet att göra det känt bland alla folk.” Carey svarade 
Gud med gråten i halsen: ”Här är jag, sänd mig!”

Att kapitulera var en sak - att åka ut till missionsfältet var 
en helt annan. Det fanns inga missionsorganisationer som 
var redo att sända ut missionärer, det fanns knappt något 
missionsintresse alls hos kristenheten i England. Detta var 
Williams situation och utgångsläge. Skulle han ge upp redan 
innan han hade börjat, eller skulle han förtrösta på Gud? När 
Carey tog upp detta ämne för diskussion vid ett pastorsmöte, 
fick han som svar: ”Unge man, sitt ner: När Gud behagar att 
frälsa hedningarna, kommer han att göra det utan din eller 
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min hjälp.” Detta var ett tungt slag i ansiktet på en gripen 
William, som hade lovat Gud att han skulle viga sitt liv för 
missionens sak.

Carey var en man som aldrig gav upp det som han var helt 
övertygad om i sitt hjärta. Därför skrev Carey sin berömda 
skrift om hur vi bör nå de onådda folken med evangelium, 
An Inquiry into the Obligations of Christians to Use Means 
for the Conversion of the Heathens. I detta mästerverk 
om missionsuppdraget, skrev Carey om hur vi måste 
evangelisera alla folk. Han kartlade hela den kända världen, 
dess länder, storlek, befolkning och religioner, och han 
talade om hur vi konkret och praktiskt kan nå hela världen 
för Kristus i vår generation.

Carey bad, envisades, predikade och kämpade för att 
fullfölja sin inre övertygelse. Han hade beslutat sig för att 
inte kompromissa med det Gud hade kallat honom till. 
Indien var landet dit Gud kallade Carey och han satsade allt, 
hela sitt liv, på detta uppdrag och förväntade sig Guds hjälp 
genom alla prövningar. Hans mest kända uttalande som han 
levde efter var: ”Förvänta dig stora ting från Gud och gör 
stora ting för Gud.” 

EN OUTSLÄCKLIG BRAND FÖR UPPDRAGET
Det var år 1793 som Carey först åkte till Indien.  Hans fru 
var först inte villig att åka med honom - så Carey fick göra 
sig redo att åka iväg utan sin familj. Men han återvände två 
gånger från hamnen innan avfärd, gripen i sitt hjärta, för att 
övertala henne att följa med. Till slut följde hans fru Dorothy 
och hans barn med honom, efter många stunder av tårar och 
fullständig överlåtelse till Herrens kallelse till Indien. 

De första sju åren i Indien var mycket tuffa och missmodiga 
för Carey. Han fick inte se någon ta emot Jesus som sin frälsare. 
Han led av nöd, fattigdom och sjukdom. Hans fru hade 
försämrats både fysiskt och psykiskt. Men genom Guds nåd 
och genom kraften av ordet fortsatte Carey och övervann alla 
motgångar! Han sade: ”Det är värt att satsa våra liv och göra 
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allt som står i vår kraft att göra för att främja utbredningen av 
Kristi rike.” Detta var ett vanligt uttalande av Carey när han 
arbetade sig fram på den tuffa pionjärmarken i Indien, trots 
alla hinder, motgångar och motsättningar.

Carey såg det brådskande behovet av att översätta Bibeln på 
ett indiskt språk, och därför ägnade han större delen av sin 
tid till översättningsarbete. Efter många års arbete hände en 
tragisk olycka, då utan förvarning hela tryckeriet och Careys 
översättningsarbete brann upp. Många år av hårt arbete hade 
blivit aska. I denna stora prövning skulle många gett upp, 
men inte Carey, som omedelbart började om från början.

Snart hade han översatt delar av Bibeln till 34 indiska språk, 
med sex fullständiga översättningar av Bibeln. Careys 
översättningsarbete av Bibeln var en enorm prestation 
som kom att ha en otrolig stor betydelse för det framtida 
missionsarbetet i Indiens stora land.

Carey betonade behovet av inhemska församlingar med 
inhemska ledare. Han trodde att med skrifterna på folkets 
eget språk och med lämplig utbildning, skulle de infödda 
troende kunna ta över och leda sina egna församlingar. Han 
såg också det stora behovet av att använda sig av kvinnliga 
missionärer, särskilt i Indien där infödda kvinnor skulle 
hållas utom synhåll i en mansdominerad värld.

CAREY BLIR FADERN                                          
FÖR MODERN MISSION

Carey blev far till modern världsmission, inte bara på 
grund av hans enastående översättningsverk av Bibeln 
utan också för hans på den tiden revolutionerande idéer 
om hur missionen skulle ledas. Som ett resultat av Careys 
arbete, blev otaliga troende överlåtna missionärer som gick 
till handling, och flera andra missionsarbeten etablerades. 
Missionärer nådde ut med evangeliet till många av de 
mörkaste områdena på jorden.
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På sin dödsbädd utbrast Carey till sin missionärsvän 
Alexander Duff: ”Dr Duff, du har talat om Dr Carey; 
När jag är borta, säg ingenting om Dr Carey - tala om Dr 
Careys frälsare.” 

När Carey dog vid en ålder av 73 år 1834, hade han sett 
Bibeln översatt och tryckt till fyrtio språk, han hade varit 
universitetsprofessor och han hade grundat ett universitet 
byggt på Guds ord i Serampore. Han hade sett Indien öppna 
sina dörrar för evangelisk mission, han hade bidragit till 
förbudet av att bränna änkor till döds på begravningen med 
sina döda män, och han hade sett hundratals indier ta emot 
frälsning i Kristus.

Under sin missionstjänst i Indien hade Carey tränat och 
skickat ut 30 missionärer och 40 inhemska lärare. Han 
hade grundat 45 missionsstationer och ungefär 600 troende 
tillhörde församlingarna han hade grundat. Dessutom var 
han upphovet till bildandet av The Baptist Missionary Society, 
genom vilken evangeliet om Kristus har kommit till tusentals 
människor i olika delar av världen. Utan överdrift kan man 
säga att Carey var början av den nuvarande världsvida 
evangelisationen som når de bortre raderna, där evangeliet 
aldrig förr har predikats.
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Kapitel 5

James Hudson Taylor

Pionjärmissionär i Kinas inland

1832-1905

”Hudson Taylor ledde den största missionsrörelsen 
världen hittills hade skådat.”
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Hudson Taylor åstadkom mer än någon annan missionär 
före sin tid, sett till den påverkan han hade på så många 
förlorade människor. Han grundade Kinas inlandsmission 
som vid sin död år 1905 hade 205 missionsstationer med 
849 evangeliska missionärer och 125 000 kinesiska troende 
kristna som ett resultat av hans tjänst. En fantastisk frukt 
från en överlåten missionsman som levde i bön och tro till 
sista andetaget.

GUDS KALLELSE TILL KINA

James Hudson Taylor föddes i Barnsley, England, den 21 maj 
1832. Han hade förmånen att vara född i ett hem där hans far 
och mor fruktade Gud. Han blev präglad redan som liten av 
sin fars tro och sin mammas böner. Redan före hans födelse 
hade hans föräldrar överlåtit honom till Gud och bad att han 
skulle bli missionär i Kina. Trots att de inte sade något till 
Hudson dröjde det inte länge förrän han hade nått detta land.

Kort efter att han blivit född på nytt, började unge Taylor 
känna ett stort missnöje med sitt andliga tillstånd. Hans 
”första kärlek” och iver för själars frälsning hade svalnat och 
han hade inte seger över synden. Han tvivlade inte på sin 
frälsning, men han var övertygad om från sin kunskap om 
Bibeln och från livet av andra framstående kristna, att det 
fanns en djupare upplevelse av Gud att erfara.

”Jag minns”, säger han, ”hur jag utgöt min själ inför Gud. 
Om och om igen bekände jag min tacksamhet till honom 
som hade gjort allt för mig ... Jag bad honom att ge mig en 
del i hans skördefält, att jag fick ett utlopp för den kärlek och 
tacksamhet som jag hade till honom. Jag minns denna stund 
så väl då jag lade mig själv, mitt liv, ja mitt allt på altaret. Jag 
visste då att Gud var mig nära och såg mitt hjärtas längtan.”

Efter att ha gjort den stora kapitulationen var Hudson redo 
att höra rösten och kallelsen från sin Herre: ”Vem kommer 
att gå för mig till Kina?” Och Taylor svarade: ”Här är jag, 
sänd mig.” Genast började han förbereda sig för livet som 
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en pionjär i ett främmande land. Han begav sig ut och 
motionerade för att hans kondition och hälsa skulle klara av 
det tuffa missionslivet. Han bytte sin mjuka fjädersäng mot 
en hård madrass för att vara redo för alla levnadsvillkor. Varje 
vecka delade han ut flygblad och höll evangelistiska möten 
i en stuga. Med hjälp av en kopia av Lukas evangelium på 
kinesiska började han studera det kinesiska språket.

TRO OCH BÖN TAR HUDSON TILL KINA

Eftersom han hade lagt allt på Guds altare, kunde Taylor 
säga: ”Gud och Gud endast är min förhoppning och jag 
behöver ingen annan.” Hans tro på bönens kraft växte stadigt 
allt eftersom han litade på Herren genom många svårigheter, 
kamp och motsättningar. Gud kom alltid och gjorde en väg 
mirakulöst för Taylor. 

Efter medicinska studier i London, accepterades han som 
missionär av den kinesiska evangelistiska gemenskapen och 
seglade den 19 september 1853 till Kina. Efter en stormig resa, 
och efter att fartyget vid två tillfällen var på gränsen att haverera, 
nådde Taylor Shanghai sex månader senare den 1 mars 1854.

Äntligen var han i Kina! Han var inte där för sitt eget nöjes 
skull, utan som Kristi ambassadör. Han började omedelbart 
studera det kinesiska språket på djupet, som han hade gjort 
vissa framsteg med i England och under resan. 

Taylor längtade efter mer nöd till de förlorade kineserna 
och efter att få bli en framgångsrik själavinnare. När han 
såg kinesernas avgudadyrkan och förlorade tillstånd, 
greps han mer och mer av nöden för deras eviga frälsning. 
Denna nöd kom att bli starten på hans kommande 
evangelisationssatsning in i Kinas inland.

Hudson Taylor satsade allt på Jesu ord: ”Om ni ber om något 
i mitt namn, skall jag göra det.” Joh 14:14 Han trodde, som Jesus 
lärde, att vår himmelske Fader inte hade någon brist på 
resurser, och att om vi ber, i barnslig tillit, kommer alla våra 
behov att mötas. Denna barnsliga tro och förtröstande bön 



Det är tid att slutföra det viktigaste loppet som någonsin påbörjats...

61

kom att bli Taylors viktigaste hjälpmedel för att se Guds 
dröm bli en verklighet.

”Guds arbete gjort på Guds sätt kommer aldrig att sakna Guds 
försörjning.” blev ett av Hudsons mest välkända trosuttalande. 
Jesus sade: ”Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom 
om det.” Matt 6:8 ”Bed och ni skall få...” Matt 7:7 Var det så enkelt? 
Hudson tog Jesu ord på fullaste allvar och satsade allt på 
detta löfte. När Taylor behövde försörjning och arbetskraft, 
bad han i Jesu namn, och han förväntade sig att behovet 
skulle mötas. Gud svarade alltid, förr eller senare.

Efter ett tag i Kina blev Taylor tvungen att åka hem till England 
på grund av sin kritiska hälsa. Han var sängliggande i flera 
månader. När han låg på sin säng upptagen i tanke och bön, 
hörde han stigande rop från Kinas miljontals människor som 
var utan Kristus. 

I hans rum fanns det alltid två saker på hans bord: Den 
öppna Bibeln med missionsbefallningen ”Gå ut i hela världen 
och gör alla folk till lärjungar…” och kartan över Kina med sitt 
angelägna rop ”Kom och hjälp oss.”

När Taylors hälsa förbättrades, blev han uppmuntrad av 
Mr Lewis, hans pastor och redaktör för Baptisttidskriften, 
att skriva en serie artiklar om ”Kinas andliga behov”. Varje 
mening Hudson skrev var genomsyrad av behovet av bön 
och fler arbetare för Kinas förlorade folk. ”De förgås”, skrev 
han, ”tusen varje timme, en miljon varje månad”. 

Vid detta tillfälle, då han fortfarande var i England, 
fick Hudson övertygelsen att han borde be om två nya 
missionärer till vardera av de elva obebodda provinserna 
och två för Tibet, totalt tjugofyra nya missionärer. Bördan 
slog Hudson, hur skulle han kunna stödja så många nya 
missionärer? Detta var en stor trosutmaning för Taylor, men 
han bad och trodde på Gud.
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LYDNAD TILL GUD BETYDDE ALLT

Så småningom fick han klarhet hur han skulle gå till väga och 
han utropade: ”Om vi lyder Herren, vilar ansvaret på honom, 
inte på oss.” Genast skrev han i sin Bibel: ”Den 25 juni, 1865, 
bad jag om tjugofyra nya villiga arbetare för Kina.” Detta 
datum markerar födelsedagen för Kinas inlandsmission 
som Hudson startade och som blev mäktigt använd av Gud 
för att nå de onådda kineserna i Kinas inland. 

En dag då Hudson var på en evangelistisk resa i Kina, började 
han ett samtal med en gammal man, vid namn Dzing, som 
sa: ”Vad ska jag göra med mina synder? Våra lärda säger att 
vi ska tillbe avgudar och leva bara på grönsaker? Jag ligger 
på min säng och tänker på mina synder. Jag sitter ensam 
på dagtid och tänker på mina synder. Jag är sjuttiotvå år 
gammal och jag vet inte så mycket om morgondagen. Kan du 
säga mig vad som kan göras åt mina synder?” Ömt började 
Taylor berätta den gamla berättelsen om Jesus Kristus och 
hans kärlek och ledde den gamle mannen till frälsaren. 

Taylor kunde höra flera hundra miljoner kineser eka genom 
den gamle mannens rop: ”Vad ska göras åt mina synder?” 
Han tillbringade många timmar i innerlig bön för fler arbetare 
till skörden. I sin Bibel skrev han: ”Jag ber Gud om hundra 
nya infödda evangelister och att missionärer skall bryta sig in 
i de onådda provinserna och förkunna Jesus Kristus.”

KINAS MILJONTALS FÖRLORADE              
VAR FOKUS

När Taylor återigen återvände till England blev han 
kraftfullt använd av Gud för att tala om Kinas förlorade 
människor. Han vädjade att fler arbetare skulle viga sina liv 
som missionärer för Kinas förlorade. Taylor utmanade de 
kristna i England att bryta nya fält på onådd mark i Kinas 
inland. Många gav sina liv som missionärer efter att de hört 
Taylors vädjan. Men fortfarande fanns det stora områden 
orörd mark och nästan en miljon förlorade själar för varje 
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missionär som arbetade i Kina. Denna börda var ständigt i 
Taylors tankar och böner.   

Framme i Kina igen, fann Taylor många motståndare men 
han gladdes åt det glada budskapet om många nya frälsta 
själar och hur den helige Ande hade utgjutits på flera 
områden. Taylor gav nu ut en skrift med titeln Hela Skapelsen. 
Han uppmanade kristna och alla missionärer: att nå hela 
världen med evangeliet är inte en enda människas projekt 
utan en gudomlig befallning som måste antas med största 
allvar av alla som tillhör Jesus Kristus.

Han började be om tusen nya missionärer i Kina och denna 
bön levde han med resten av sitt liv. Hundratals arbetare gav 
sina liv som missionärer tillsammans med Taylor, allt för att 
nå de onådda kineserna. Eftersom Kristus hade vunnit en så 
stor seger, insåg Taylor de obegränsade resurser som tillhör 
dem som tror och ber. Taylor sa: ”I utbyte mot vårt lilla liv 
som vi ger honom, kommer han att ge oss sig själv och hela 
himmelriket som vår arvedel.”

När Taylor dog, arbetade 849 missionärer med att nå Kinas 
förlorade miljoner. Mer än 120 000 kineser hade då tagit 
emot Jesus som sin frälsare och utgjorde nya församlingar 
på tidigare onådda platser. Taylors insats för Kina bär rik 
frukt än idag, då många miljoner har kommit till tro fram till 
denna dag.
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Kapitel 6

Charles Thomas Studd

Pionjärmissionär i Afrikas hjärta

1860 - 1931

”Charles Thomas Studd tog evangelium                     
in i Afrikas hjärta”
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Charles T. Studd var en totalt överlåten Kristi tjänare 
som troget tjänade sin frälsare i hela sitt liv på tre stora 
missionsfält: Kina, Indien och Afrika. Skribenten Alfred 
Buxton sammanfattar på ett mycket starkt och talande sätt 
personen C.T. Studd och hans missionsliv:

”C.T.s liv står som ett orubbligt vittnesbörd till alla kommande 
generationer att det är värt att förlora allt denna värld kan 
erbjuda och satsa allt på Guds rike och missionsbefallningen. 
Hans liv kommer att bli en evig tillrättavisning till lättsam och 
ljummen kristendomen, och han har visat vad det innebär att 
följa Kristus utan att räkna kostnaden och utan att titta tillbaka.”

Som en korsets soldat, är C.T. ihågkommen för ”sitt mod på 
missionsfältets frontlinje, hans beslutsamhet att aldrig ge 
upp, hans övertygelse att han var i Guds vilja, hans tro på 
att Gud skulle ta honom genom alla prövningar, och hans 
villighet att riskera allt för Kristus.”

C.T. BLIR FRÄLST OCH BÖRJAR BRINNA 
FÖR JESUS

Charles Thomas Studd föddes i England 1860, och han var en 
av tre söner till en förmögen Edward Studd. Edward Studd 
hade skapat sig en ovanligt stor förmögenhet i Indien och hade 
kommit tillbaka till England för att spendera den. Efter att han 
hade tagit emot Jesus som sin frälsare under en DL Moody-
kampanj i England 1877, blev Edward Studd djupt oroad över 
hans tre söners andliga tillstånd. Han bad för dem och fick se alla 
tre ta emot Jesus som sin frälsare innan hans död två år senare.

C.T. blev frälst 1878 när han var 18 år gammal.  Det skedde efter 
att en besökande predikant i hans hem sett C.T. spela cricket 
och efter detta frågat honom: ”Är du kristen?” C.T.s svar var 
inte tillräckligt övertygande, så predikanten tog C.T. avsides 
och talade med honom om frälsningens väg, om Guds gåva av 
evigt liv som fås genom tron på Kristus. 

C.T. berättar om vad som hände sedan: ”Jag gick ner på 
mina knän och jag sa ’tack för frälsningen’ till Gud och i det 
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ögonblicket fylldes min själ med en obeskrivlig glädje och frid. 
Jag visste då att jag var ”född på nytt’.” Hans två bröder tog 
emot Jesus samma dag!

C.T. fortsätter att berätta om vad som hände efter denna 
händelse: ”Jag upptäckte något som slog allt jag tidigare 
upplevt i mitt liv, att bli en Herrens arbetare. Jag började 
vittna och övertala mina vänner att läsa evangeliet om 
Jesus Kristus. Jag talade till dem en efter en om deras själars 
frälsning. Jag kan inte nog säga vilken glädje det gav mig att 
föra den första själen till frälsning i Herren Jesus Kristus. Jag 
har smakat nästan alla nöjen som denna värld kan ge, men 
de njutningar var ingenting jämfört med den glädje som att 
se en människa bli frälst gav mig.”

C.T. BLIR MISSIONÄR UNDER HUDSON I KINA 

Herren fortsatte att arbeta i hans liv, och ledde C.T. att åka 
som missionär till Kina. C.T. försökte i ett brev trösta sin mor 
som var orolig för sin son: ”Kära mor, jag ber att Gud ska 
visa dig att det är ett sådant privilegium att ge upp sitt barn 
för Guds tjänst, så att förlorade syndare som aldrig hört talas 
om namnet Jesus kan bli räddade från evig förtappelse.”

C.T. var en av de första som erbjöd sig att arbeta under 
Hudson Taylors regi med missionsarbete i Kinas inland, 
och i februari 1885 seglade han till Kina. Han och de andra 
missionärerna började genast lära sig språket och för 
att ytterligare identifiera sig med medborgarna hade de 
kinesiska kläder och åt med dem.

När C.T. var i Kina fyllde han 25 år och då skulle han enligt hans 
fars beslut ärva en stor summa pengar. Genom att läsa Guds ord 
och mycket bön, kände C.T. sig ledd att ge hela sin förmögenhet 
till Kristus! Han var helt överlåten åt Gud, och visste att Guds 
ord och hans rike var den säkraste investeringen på jorden.
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ETT GIVANDE HJÄRTA FÖR MISSIONEN

Innan C.T. visste det exakta beloppet av hans mycket stora 
arv, skickade han £5000 till evangelisten DL Moody, £5000 
till missionären George Müller, ytterligare £4000 till andra 
missionsarbeten och £1000 till föräldralösa barn, samt 
ytterligare £15 000 för att stödja andra predikanter. Inom 
några månader upptäckte han det exakta beloppet av sitt arv 
och han gav då bort ytterligare tusentals pund. Han behöll 
endast £3400 i sin egen ägo, vilket motsvarar cirka 780 000 
SEK omvandlat till dagens värde.

Tre år efter ankomsten till Kina, gifte sig C.T. med en ung 
irländsk missionär, Priscilla Livingstone Stewart. Strax före 
bröllopet visade han sin brud de resterande pengarna från 
sin arvedel. Hon tittade då på C.T. och sade: ”Charlie, vad 
sade Herren till den rike unge mannen att han skulle göra?” 
”Sälj allt och ge till de fattiga.” svarade C.T. ”Vi måste vara 
tydliga med vår tro inför vårt bröllop.” sa Priscilla och de gav 
därefter bort allt till Herrens verk för att sätta sin förtröstan 
på Gud helt och fullt.

C.T. och Priscilla tjänade Herren tillsammans i inre Kina 
genom många faror och prövningar. Inte förrän år 1894, 
efter tio år i Kina, tvingades de då Studds hälsa sviktade att 
återvända till England. De gav då bort all sin egendom till 
Kinesiska Inlandsmissionen.

INGET HINDRAR C.T. ATT ÅKA TILL AFRIKA

C.T. Studd började sin missionstjänst i Kina, och arbetade 
sedan i Indien i sex år där han ledde en växande församling, 
sedan var det dags att fokusera helt på att nå Afrikas hjärta. 

C.T. lät sig inte stoppas av någon eller något. Utan pengar, med 
dålig hälsa och stoppad av läkaren, med nekat stöd från en 
kommitté av affärsmän som först lovat support, men på Guds 
tilltal att gå ännu en gång, satsade C.T. allt på att lyda Gud. 
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Som ung man hade han offrat sin karriär då han var 
världsmästare i cricket och en mycket framgångsrik spelare. 
I Kina hade han offrat sin förmögenhet. Nu valde han att 
offra sitt liv. Hans svar till kommittén var: ”Mina herrar, 
har Gud kallat mig att gå, kommer jag att gå och mina steg 
kommer bli en flammande stig. Även om min grav bara blir 
en språngbräda för yngre män att följa, kommer jag att gå.”

År 1910, lämnade C.T. sin fru och fyra döttrar i England och 
seglade iväg, i motsats till läkares råd, för att nå Afrikas hjärta 
med evangelium. Gud hade talat till C.T. innan hans resa till 
Afrika: ”Denna resa är inte bara för Kongo och Sudan, utan 
för hela den onådda världen”. Han upptäckte att bortom 
Sudan låg Kongo, och där fanns ett stort antal människor 
utan evangeliet. Han beslöt att där, mitt i hjärtat av Afrika, 
skulle han starta ett korståg för evangeliets spridning. 

Studd återvände hem till England och förberedde lanseringen 
av sitt korståg in i Afrikas hjärta. Hans fru stod vid hans 
sida, men hennes hälsa var inte tillräckligt bra för att följa 
med honom, utan han tog med sig sin vän, Alfred Brixton. 
De reste tillsammans till Kongo genom Kenya och Uganda, 
eskorterad av bärare och om möjligt, ridande på hästar.

MISSIONSBAS BLAND KANNIBALER I KONGO

En missionsbas etablerades i Nala i Kongo, mitt i ett område 
fullt av människor, där soldater tio år tidigare dödats och 
ätits av de infödda kannibalerna. Trots språkproblem var det 
många som tog emot frälsningen i Jesus Kristus, men Studds 
dåliga hjärttillstånd gjorde det nödvändigt för honom att 
återvända hem till England för att vila.

Hans fru hade inte legat på latsidan under hans frånvaro, utan 
hade organiserat det nya arbetet och tillsammans öppnade de 
ett huvudkontor söder om London, med en vädjan om hjälp 
att nå de onådda i Afrika.
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STARK UTMANANDE RÖST FÖR MISSION

I en tidningsartikel skrev Studd att ”Kristi kallelse var inte 
att rädda rättfärdiga utan förlorade syndare på väg till 
helvetet, att ta dem från djävulens klor och rycka dem från 
helvetes käftar, att värva och träna dem för Jesus, och göra 
dem till Guds armé rustade som Kristi soldater. Detta kan 
endast åstadkommas genom brinnande, kompromisslösa, 
Andefyllda Jesustroende, med osjälvisk uppoffring och 
hjältemod i de främsta skyttegravarna på frontlinjen.”

Studd krävde och förväntade sig av alla missionärer och 
medarbetare total hängivenhet till Herren och till Jesu 
missionsuppdrag, och han visade alltid ett exempel för andra 
att följa. När han åkte till Kongo år 1916 var han tillsammans 
med åtta nya missionärer, däribland hans dotter Edith, som 
alla var beredda att bli ”levande hjältar för Kristus”.

TUSENTALS FRÄLSTA                                     
OCH INHEMSKA LEDARE 

Återstoden av sin tid hade Studd sin bas i Nala och senare även 
i Ibambi. Arbetet blomstrade och tusentals tog emot Jesus som 
sin frälsare och lät döpa sig. Fler missionsstationer etablerades 
och fler arbetare restes upp av de inhemska troende. Han var 
glad att se afrikanerna resas upp till ledare i sina kyrkor och 
andra att gå ut som evangelister.

Studd pressade sig själv till det yttersta för att övervinna sin 
fysiska svaghet (sjukdomar, tappande av de flesta tänderna och 
flera hjärtattacker) men han uthärdade allt som en god soldat 
för Herren Jesus Kristus! Han brann för att vinna själar medan 
det var tid. Hans hängivenhet över att Afrika skulle bli frälst 
var så stark att han och hans arbete beskrevs hemma i England 
som ”det galnaste missionsarbetet”
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ARBETET SPRIDER SIG TILL                  
ÖVRIGA VÄRLDEN

År 1922 expanderades C.T. Studds missionsarbete till 
nya missionsfält i andra delar av världen - Sydamerika, 
Centralasien och västra Afrika och tog det nya namnet World 
Evangelism Crusade.

Efter en tolv år lång separation kom Mrs Studd på 
ett tvåveckors besök till sin man i Kongo. Detta blev 
sista gången de sågs innan hennes död. Det var då 
många av de afrikanska troende insåg offret deras 
andliga pappa och ledare hade betalat för att ge dem 
evangeliet.

Under sina två sista levnadsår försämrades Studds 
hälsa snabbt, han fick hög feber och flera hjärtinfarkter. 
Den sista söndagen C.T. levde höll han ett fem timmar 
långt möte för afrikanerna, den följande torsdagen 
dog han.

STUDDS SISTA ORD TALAR ÄN IDAG

”Framåt alltid, bakåt aldrig! Vissa vill leva inom hörhåll av 
kyrkklockans klang. Jag vill driva en räddningsaktion en 
meter från helvetets eld.” var ett av C.T. Studds berömda 
uttalanden, som han levde och andades varje dag av sitt 
liv. I ett brev hem strax innan han dog, gav C.T. en sista 
tillbakablick på sitt liv:

”Nu när jag närmar mig min avresa från den här världen, 
har jag ett par saker att glädjas åt, och det är dessa:

1. Att Gud kallade mig till Kina och jag gick trots motstånd 
från alla mina nära och kära.

2. Att jag med glädje kunde göra som Kristus bad den unge 
rika mannen att göra.
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3. Att jag gripen av Guds kallelse, ensam reste till Afrikas 
hjärta, och gav hela mitt liv för detta frälsningsarbete, 
som inte var bara för Afrika utan för hela den onådda 
världen. Min enda glädje är därför att när Gud har gett 
mig ett jobb att göra, har jag inte vägrat det.”
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Kapitel 7

Tommy Lee Osborn

Kampanjevangelist till de onådda folken

1923 -

”Tommy Lee Osborn var den första evangelisten i 
modern tid som gick till öppna fält, i icke-kristna 
nationer, för att förkunna Kristus med tecken & under.”
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Dr T.L. Osborn är en världsmissionär, kampanjevangelist, 
statsman, lärare, författare, skribent, lingvist, designer, 
pianist och administratör. Han är mest känd för sin 
massmirakeltjänst för miljontals människor i nationer som 
ej hört evangeliet tidigare.   Tillsammans med sin fru och 
evangelist, Dr Daisy Washburn Osborn, förkunnade de 
evangelium för miljontals onådda människor i över 90 
nationer i över ett halvt sekel. 

De predikade dagligen för skaror av människor, oftast mellan 20 
000 till 300 000 på ett och samma möte. Gud bekräftade sitt ord 
med många häpnadsväckande mirakler, som ett vittnesbörd 
att Jesus lever, bland hednafolk och många olika religioner.

Dr Osborn var den första evangelisten sedan 
Apostlagärningarna som gick till de öppna fälten och 
parkerna, i icke-kristna nationer, för att förkunna Kristus 
och be om mirakler som bevis på att han lever. Denna 
modell har idag blivit vanlig. T.L. gjorde flera, på den tiden 
unika, dokumentärfilmer om de mirakler som skedde, som 
har översatts till 70 olika språk och visats i tusentals byar 
och städer i 115 nationer. Miljontals har fått se och höra 
evangelium enbart genom dessa filmer.

T.L. Osborn hade tidigt ett stort hjärta för de nationella 
inhemska evangelisterna. Han startade därför National 
Missionary Assistance som har sponsrat över 30 000 
inhemska kvinnor och män som heltidsmissionärer till 
onådda stammar och byar. Över 150 000 nya församlingar 
har planterats och har blivit självförsörjande genom detta 
evangelisationsprogram.

Som en flitig författare till flertalet böcker, har T.L. Osborn 
stimulerat dagens globala mirakelevangelisation och satt 
fokus på själavinnande i många länder. Hans klassiker Bota de 
sjuka, har varit en bästsäljare sedan 1951, och över en miljon 
exemplar har tryckts enbart på engelska. Flera av Dr Osborns 
böcker som Själavinnande, Guds kärleksplan, Det goda livet och 
Budskapet som fungerar har blivit läroböcker i bibelskolor 
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runt om i världen och anses av många pastorer och ledare 
vara deras främsta inspirations- och referensmaterial.

FÖDD PÅ FATTIG BONDGÅRD                  
MED TOLV SYSKON

T.L. Osborn föddes den 23 december 1923 och växte upp på 
en liten bondgård i delstaten Oklahoma i USA. T.L. var ett 
av tretton barn. Hans familj var fattig och fick under hela 
hans uppväxt kämpa sig fram ekonomiskt, särskilt under 
depressionen på trettiotalet.

T.L. tog emot Jesus som sin personlige frälsare när han var 
13 år gammal, efter att hans äldre bror tagit honom till en 
liten kyrka i Mannford, Oklahoma. Hans familj blev god vän 
med evangelisten Oral Roberts, som ledde en liten kyrka i 
Sand Springs, Oklahoma, i mitten av 1930-talet. T.L. började 
hjälpa Oral med hans evangeliska möten. Oral predikade, 
och T.L. tog hand om det mesta runt omkring, bl.a. spelade 
han dragspel och ledde musiken under mötena.

KALLAD TILL MISSIONSFÄLTET                 
VID MJÖLKNING

När T.L. var 15 år gammal kom Guds närvaro över honom 
medan han var ute och mjölkade korna. Han började gråta och 
knäböjde för att be och fråga Gud vad det handlade om. Gud sa 
till honom att han var kallad att vara en evangelist till jordens 
yttersta gräns. Han började skratta och gråta på samma gång, 
han förstod inte då vad som höll på att hända, men detta var 
stunden då Guds missionskallelse först grep T.L. 

T.L. hoppade av skolan efter att ha avslutat åttonde klass år 
1939 och började då resa med evangelisten EM Dillard, som 
höll evangeliska möten. Osborn hjälpte till med att ta hand om 
ungdomarna på kvällarna. Han reste med Dillard i två och ett 
halvt år och fick en gedigen träning i evangelistens tjänst. 

Det var under sina resor med Dillard som T.L. år 1941 
träffade sin fru Daisy. Kärleken slog gnistor mellan dem och 
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de gifte sig i Los Banos, Kalifornien, på påskdagen 1942. Han 
var 18 och hon 17 år vid den tiden. Deras första tre år som 
gifta tjänade de Gud som pastorer och resande evangelister 
i främst Kalifornien, Oklahoma och Oregon.

FÖRSTA MISSIONSRESAN ETT 
MISSLYCKANDE

T.L. och Daisy bar på en missionskallelse och deras första 
missionsfält blev Indien. År 1945 lämnade de sitt hemland 
för första gången, och lämnade då även en sprudlande, 
växande församling som de var pastorer för. Det unga paret 
var 21 respektive 20 år gamla när de satsade sitt allt på sin 
brinnande missionskallelse och Indien. 

Men det blev inte alls som de hade planerat, då de inte 
lyckades övertyga indierna om att Bibeln var Guds ord.  
De kunde inte heller bevisa att Jesus var Guds Son. T.L. 
och Daisy kände sig misslyckade och deras mod slogs till 
marken. Ingen ville ta emot Jesus som sin frälsare och efter 
nio månaders hårt arbete hade de inte fått se några mirakler. 
Därför beslöt de sig för att åka hem till Amerika igen.   

När de återvände hem fick de ta över pastoratet i en 
församling i Oregon och försökte där att återhämta sig från 
sina misslyckanden i Indien. De visste att de behövde mer 
av Guds kraft. De läste biografier, böcker, predikningar, 
och sökte efter svar i Guds Ord. De bad om mer kraft i sin 
tjänst. De var desperata efter ett möte med Gud och efter en 
kraftfullare tjänst.

T.L. MÖTER JESUS OCH ALLT FÖRÄNDRAS

En kväll besökte de ett väckelsemöte där en kvinna vid namn 
Hattie Hammond predikade över temat ”Ser du Jesus så blir 
du aldrig mer densamme.” T.L. och Daisy blev djupt gripna 
av denna förkunnelse och de hungrade efter att möta Jesus 
på nytt. De åkte hem från mötet med en stor hunger och bad 
långt in på natten i längtan efter Jesus. 
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Tidigt nästa morgon klockan sex vaknade T.L. av att Jesus 
stod framför honom. Han blev helt förstummad och hela 
hans varelse blev drabbad av härligheten som kom från 
hans Herre. Tårarna rann från hans ögon när han låg där 
inför Herren. Han fick se Jesus, en syn och ett möte som 
förändrade honom för all framtid. 

Han förstod nu att Herren verkligen älskade honom och 
hade en plan för hans liv. Gamla idéer om framgång och 
tjänst i Guds rike föll bort och från den stunden längtade 
T.L. bara efter en sak: Jesu härlighet.

Gud var inte färdig med T.L. ännu. Han hade hört deras 
rop efter att se Jesus göra mirakler. I november 1947 höll 
evangelisterna William Branham, Jack Moore och Gordon 
Lindsay möten i Portland Civic Auditorium. Daisy deltog i 
ett av dessa möten utan sin man, eftersom T.L. var mitt uppe 
i en annan mötesserie. Hon berättade för T.L. om miraklerna 
som ägde rum och hon visste då att hennes man var tvungen 
att närvara.

T.L. SÅG JESUS VERKA GENOM                      
EN MÄNNISKA

De mirakler som ägde rum i Branhams möten var dramatiska. 
Döva fick sin hörsel då evangelisten stoppade sina fingrar 
i döva öron och befallde den döva anden att lämna. T.L. 
hade aldrig tidigare sett Guds helande kraft på så nära håll 
och så påtagligt. T.L. och Daisy var överväldigade över att 
se Jesu helande kraft så verklig. De fick nu se Jesus verka 
med sin mirakelkraft genom en Guds tjänare. De fick en ny 
vision av Jesu kärlek och en uppenbarelse att ”Jesus Kristus 
är densamme i går och i dag och i evighet.” Heb 13:8

T.L. såg Branham som en ödmjuk man som trodde på Guds 
Ord och som helt enkelt gjorde det som Jesus bad honom 
att göra. T. L. började gråta över vad han såg Jesus göra. De 
blinda såg, de döva hörde och de lama gick. Samtidigt som 
han såg Jesus göra dessa mirakler kunde han höra Guds röst 
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säga till honom: ”Du kan också göra det.” Ännu en gång 
skakades T.L. och Daisy om på djupet. 

T.L. SÅG JESUS I GUDS ORD MED NYA ÖGON

Efter dessa två livsförvandlande upplevelser av Jesus började 
T.L. och Daisy läsa Bibeln med nya ögon. De läste om de 
underverk Jesus gjorde. De läste hur Jesus gav lärjungarna 
makt och auktoritet att bota sjuka och genom fasta driva ut 
onda andar. De fick se Jesus med helt nya ögon i Bibeln och 
tro föddes i deras hjärtan att de kunde göra hans gärningar 
på samma sätt som de första lärjungarna.

T.L. fastade från all mat och vatten i tre dagar och sökte 
Guds närvaro och längtade efter hans tilltal. Under denna 
bön- och fasteperiod talade Herren till honom och sade: 
”På samma sätt som jag varit med andra tjänare kommer 
jag vara med dig. Vart du än går, kommer min kraft vara 
närvarande. Ingen demon eller sjukdom kan stå emot dig 
när du predikar mitt evangelium.”

T.L. SÅG JESUS VERKA I SIN TJÄNST

T.L. och Daisy började nu hålla egna helandemöten i den 
församling där de var pastorer. Omedelbart började de att 
se helanden och mirakler. Det första miraklet de fick se var 
en kvinna som hade blivit svårt skadad i en bilolycka och 
kunde knappt gå med kryckor. Hon upplevde Guds kraft 
och började gå fullt normalt. Hon var fullständigt helad och 
gav vittnesbörd om att hon hade hört en änglalik kör som 
sjöng lovsång till Gud och i den stunden blivit helad. 

Missionsflamman brann på nytt i T.L. och nu när de såg 
helandemirakler i sin tjänst visste de att detta var svaret för 
att nå de förlorade i främmande länder. Mellan 1950 och 
1964 reste T.L. och Daisy från land till land och hade stora 
korståg i 40 länder. År 1953 bildade de programmet National 
Missionary Assistance för att hjälpa de inhemska pastorerna 
att nå de onådda folken i deras länder. Mötena som T.L. och 
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Daisy höll över världen var några av de största som någonsin 
hållits, ofta var det tiotusentals människor närvarande och 
åtskilliga tusentals tog emot frälsning i Jesus Kristus.

MIRAKLER VISAR ATT JESUS LEVER IDAG!

Vart T.L. och Daisy än kom och predikade fick de bevittna 
under, tecken och mirakler som ett bevis på att Jesus lever 
idag. Ofta fick människor se Jesus i öppna syner under deras 
kampanjer. I ett möte i Thailand såg över 100 människor hur 
Jesus gick genom folkmassorna.

Deras mission har fortsatt i flera årtionden utan att deras fokus 
har ändrats. Alltid har det varit de onådda, de bortglömda 
folken som aldrig förr hört, som varit prioriteten. Överallt 
de kommit har de förkunnat och lyft upp Jesus, använt den 
auktoritet de fått över onda andar och sjukdomar och sett 
tusentals mirakler som ett bevis på att Jesus lever i dag. 

T.L.s fokus på Jesus och kärlek till jordens alla folk, som tagit 
dem till över 90 nationer och miljontals människor, är ett 
exempel för oss att följa. Hans liv och missionstjänst är en 
stor inspiration och uppmuntran för alla troende, att Jesus 
lever och vill använda vanliga människor idag.
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Del Tre: 

Motivation för att 
springa ditt lopp
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Kapitel 8

Vi är Guds räddande 
livbåt

”Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar 
genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.”  2 Kor. 5:20

I detta brev till församlingen i Korint säger Paulus: ”Vi 
är alltså sändebud för Kristus.” Ja, vi är verkligen Kristi 
sändebud, Kristi ambassadörer med ett räddningsuppdrag. 
Vårt uppdrag är att ta det räddande budskapet till varje 
person, det enda budskap som kan rädda den förlorade och 
”sjunkande” människan från syndens grepp som drar ner 
henne till den brinnande eldsjön som Bibeln kallar helvetet.

Detta kapitel kommer att måla en bild av hur vi som Kristi 
kropp är Guds räddande livbåt. Det finns många olika sätt 
att beskriva vårt uppdrag att ta frälsning till en förlorad och 
döende värld på, men denna bild vi nu kommer att se, är 
mycket klar och tydlig. 
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  EN SANN BERÄTTELSE SOM TALAR ÄN IDAG

På samma sätt som det stora skeppet Titanic sjönk, för att 
aldrig mer komma upp till ytan igen, sjunker idag miljoner 
människor i vår värld ned i helvetets djup där det inte finns 
någon återvändo. Guds ord säger i Romarbrevet 3:23: ”Alla 
har syndat och saknar härligheten från Gud”, och i Romarbrevet 
5:12 läser vi: ”Genom en enda människa kom synden in i världen 
och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, 
eftersom alla hade syndat.”

Alla människor har syndat och gått miste om Guds härlighet. 
Synden har spridit sig till alla människor, och genom synden 
har döden spridit sig till alla. Detta är den skrämmande 
sanningen, men det är fortfarande Guds ord, och det är sant.

Varje person är född som en syndare, och varje person utan 
Kristus ”sjunker” under tyngden av sina synder, ned i det 
förlorade havet: helvetet.

”Ingen rättfärdig finns, inte en enda, ingen förståndig finns, ingen 
finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. 
Ingen finns som gör det goda, inte en enda.” Rom 3:10-12

Nästan sju miljarder människor lever i vår värld idag. Om 
inte var och en av dem tar emot den enda räddningen som är 
given till oss genom Jesus, kommer de att gå under. I bokens 
två första kapitel talade vi om hur missionsbefallningen inte 
ännu är fullbordad, idag har mer än två miljarder människor 
aldrig hört evangeliets räddande budskap. 

För att understryka detta ännu mer, säger en del statistiker att 
av sju miljarder människor finns det idag endast två miljarder 
människor bekännande kristna och fem miljarder har inte 
ännu bekänt Jesus som sin herre och frälsare.

Detta betyder att omkring fem miljarder människor, just nu, i 
denna sekund, kämpar för sina liv i syndens kalla vatten och 
sjunker till en evighet utan räddning för sina liv. Tänk på det 
en stund – fem miljarder människor som går under i denna 
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stund, ned till det ”för evigt förlorade” djupet, separerade 
från Gud, deras himmelske fader och Skapare.

DET FINNS BARA ETT SÄTT ATT                   
BLI RÄDDAD PÅ

Då det stora skeppet Titanic höll på att sjunka, fanns det bara 
ett sätt att bli räddad på. Den enda vägen att räddas från 
att drunkna, var att ta sig i en av livbåtarna. Livbåtarna var 
den enda existerande livlinan på båten. Det är på samma 
sätt i våra liv. Det finns bara en väg genom vilken vi kan och 
måste bli räddade. Denna väg är Jesus Kristus. 

”Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. 
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” John 14:6

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under 
himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket 
vi blir frälsta.” Apg 4:12

”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i 
ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du 
bli frälst.” Rom 10:9

Jesus Kristus är den enda livlinan som vi har fått av vår 
himmelske Fader. Jesus är vägen, sanningen och livet. 
Endast han dog på korset och göt sitt eget dyrbara blod för 
alla förlorades räddning.

Jesus och bara Jesus kan rädda förlorade människor. 
Inget kyrkprogram, ingen pastor, ingen evangelist, ingen 
kyrkbyggnad eller annan religiös aktivitet kan rädda 
människor. Gud har bestämt att det enda sättet för sjunkande 
människor att bli räddade från syndens kalla vatten, är att 
tro på hans Son Jesus Kristus.

Människor över hela världen söker efter Gud genom olika 
religiösa övningar, men ingen av dem kommer någonsin att 
nå fram till Gud. Anledningen är enkel. Gud är en helig Gud 
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och han kan inte ha någonting med synden att göra. Vi kan 
aldrig nå Gud genom våran egen ansträngning.

Gud visade oss den väg genom vilken vi kan bli räddade, då 
han själv kom till vår värld i Jesus Kristus och betalade vårt 
pris för synden då han dog på korset. Jesus kom till oss, till 
vår värld och medan vi ännu var syndare, dog Kristus för 
oss. Jesus tog din synd på korset då han dog. Jesus har nu 
gjort en väg för oss alla att än en gång komma till Gud vår 
far och ta emot frälsning och evigt liv! Detta är evangeliets 
goda nyheter. Halleluja!

GUD BEHÖVER FLER LIVBÅTAR

De som byggde Titanic trodde att den var osänkbar. Därför 
trodde de inte att det skulle behövas livbåtar för alla 
passagerare. Det var för få livbåtar i förhållande till de 2 235 
människor som fanns ombord på Titanic.

Idag tror många: ”Jag är inte kallad. Det finns missionärer 
som har som uppgift att nå de förlorade. Gud har inte kallat 
mig till något missionsfält. De kan göra jobbet. Jag behövs 
inte.”

De som tror på detta sätt gör samma grundliga misstag som 
Titanics byggare gjorde, nämligen, ”mer livbåtar behövs 
inte, eftersom ingen skada kommer att hända folket.”

Men sanningen är denna: Guds vilja är att varje del av hans 
kropp förstår att miljoner kommer att sjunka ned i helvetets 
djup om de inte kan klättra upp i en livbåt, och denna livbåt 
är DU!

Gud kallar dig just nu. Han talar till ditt hjärta om att bli en 
livbåt för honom. Jesus kallar dig, eftersom han behöver dig. 
Människor sjunker och behöver räddning. Det finns för få 
arbetare idag som arbetar med att predika evangeliet – att 
kasta ut en livboj och dra in människor i räddningsbåten.
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RÄDDNINGSUPPDRAGET ÄR GIVET

Då Titanic träffat isberget, gick räddningssignalen ut till alla 
passagerare att bege sig till livbåtarna. Panik slog folket och 
räddningsarbetarna blev tyngda med bördan att rädda så 
många som möjligt. 713 stycken blev räddade den natten 
och mer än 1500 dog i det frusna, kalla vattnet.

Vad kan vi lära oss av denna tragiska händelse? Vi kan lära 
oss att räddningssignalen är given. Signalen för att rädda 
förlorade människor har ljudit. Vi har inte tid att vänta. Vi 
har inte tid att bråka med varandra. Vi måste, till hundra 
procent, fokusera på uppdraget som vi fått direkt från vår 
kapten, Herren Jesus Kristus:

”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 
Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror 
skall bli fördömd.” Mark 16:15-16

Angelägenhet är underförstått i denna befallning. Detta är 
en räddningsoperation. Människor sjunker. Människor går 
under. Några är medvetna om det, andra är helt blinda inför 
detta faktum, men en dag kommer alla att möta evigheten. 
Evigheten knackar på varje människas dörr förr eller senare, 
och bara då kommer räddningsoperationen att vara över.

Jesus har kallat oss till att ”predika evangelium för hela 
skapelsen.” Jesus har kallat oss att kasta ut livlinan till 
alla människor i vår värld, att ge dem en chans att ta emot 
frälsning. Detta är det räddningsuppdrag som vi har fått. 
Detta är det lopp som Gud har lagt framför oss.

KURSEN FÖR OSS ÄR KRISTALLKLAR

Varje uppdrag behöver en riktning, en kurs. Medan Titanic 
sjönk var kursen klar, att rädda varje sjunkande person, och 
ta dem till Amerikas säkra kust. På samma sätt är det för oss 
med vårt uppdrag. Kursen har vi fått av Jesus själv. Vårt fokus 
och riktning är kristallklar:
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”Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett 
vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.” Matt 24:14

Kursen för alla troende i Kristus Jesus, som Guds familj, är att 
predika evangeliet till HELA världen och till ALLA nationer. 
Det grekiska ordet för nationer är ”ethnos”, vilket på ren 
svenska betyder ”folkgrupper”.

VÅR KURS OCH VÅRT UPPDRAG ÄR KLART:

PREDIKA EVANGELIET FÖR ALLA 
MÄNNISKOR I ALLA FOLKGRUPPER!

I del ett av boken talade vi om det ofullbordade uppdraget 
att nå hela världen med evangeliet. Vår kurs, att fullborda 
detta uppdrag, innebär att vi måste gå dit evangeliet ej blivit 
predikat förut, och ge varje person och varje folkgrupp 
evangeliets budskap.

Paulus sa det så här: ”Jag har satt min ära i att inte förkunna 
evangelium där Kristi namn redan var känt. Jag ville inte bygga på 
en grund som någon annan hade lagt.” Rom 15:20

Låt oss hålla den kurs Gud har gett oss! Låt oss inte gå in på 
något sidospår eller förlora det fokus som Gud vill att vi ska 
ha. Oavsett din gåva, skicklighet, smörjelse, jobb, utbildning 
eller ambition, måste ditt syfte i livet vara att använda allting 
du har för att sända evangeliet till alla människor i världen. 
Detta är kursen för oss! Det finns ingen annan riktning inom 
Kristi kropp. Vi måste lyda Jesu sista ord och inte förrän vi 
fullbordat detta uppdrag, kommer slutet att komma.

ALLA MÄNNISKOR BEHÖVS PÅ DÄCK

Den sista lärdomen från Titanic är att alla troende behövs 
i detta räddningsuppdrag. Varje person på skeppet 
engagerade sig inte i räddningsuppdraget då Titanic sjönk, 
men om de hade gjort det, kunde många fler ha räddats. 
Många var panikslagna, chockade, själviska och tänkte bara 
på sitt eget skinn, mer än att rädda andra.
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Jesus kallar efter mer händer, fler munnar, fler fötter, fler 
ögon att bli hans räddningsarbetare i detta uppdrag. 
Jesus kallar DIG och MIG att följa honom i denna stora 
räddningsoperation, det största lopp som världen någonsin 
har sett – missionsbefallningen. Jesus underströk behovet av 
fler räddningsarbetare i Matteus evangelium:

”Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i 
deras synagogor, predikade evangelium om riket och botade alla 
slags sjukdomar och krämpor bland folket. Men när han såg 
folkskarorna, greps han av medlidande med dem, eftersom de var 
uppgivna (rivna och slagna) och förskingrade som får som inte har 
någon herde. Då sade han till sina lärjungar: Skörden är verkligen 
stor, men arbetarna är få.  Be därför skördens Herre, att han sänder 
arbetare till sin skörd.” Matt 9:35-38 RB

Jesus gjorde allt han kunde göra då han vandrade här på 
jorden. Han betjänade med kärlek, gav förlåtelse, helande 
och frälsning och SLUTLIGEN dog på korset. Nu ser han 
till DIG och MIG. Nu behöver vi göra allt vi kan för att 
slutföra det han började. Loppet har bara ett varv till som 
måste springas. Detta varv kommer att slutföra loppet. Detta 
sista varv kommer att ta evangeliet till varje person och varje 
folkgrupp i vår värld.

Du behövs. Du är kallad. Du är viktig. Detta räddningsuppdrag 
behöver alla män och kvinnor uppe på däck. Det finns inga 
undantag. Ingen är värdelös. Du är Guds VIP! AMEN!

TRE SÄTT ATT BLI INVOLVERAD I 
RÄDDNINGSUPPDRAGET

Den välkände pastorn, evangelisten och missionären Oswald 
J Smith sa att missionsbefallningen består av tre komponenter:  

Bön, Givande och att Gå.

Hur kan vi alla bli involverade och till nytta i detta stora 
räddningsuppdrag? Det finns många vägar du kan bli 
använd på och spela en stor roll, men, det finns tre väger 
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som spelar större roll än alla andra: BÖN, GIVANDE och 
att GÅ. Min mormor berättade en gång för mig, precis som 
Oswald J Smith, hur vi alla är missionärer, på olika sätt:

•	 BÖN.  Först behöver vi KNÄ-missionärerna, de som 
ber för skörden och arbetarna. Förebedjare som är 
missionärer på sina knän. Bön är början till all evangelisk 
tjänst. Då vi ber flyttas berg, passion för själars frälsning 
tänds på nytt, och vi får medlidande för de förlorade. 

•	 GIVANDE.  För det andra har vi HAND- missionärerna, 
de som ger finansiellt stöd till missionsarbete. Det är de 
som förser med de nödvändiga medlen för att utföra 
räddningsuppdraget. Då vi ger, möjliggör vi villiga 
missionärer att gå och sänder därmed evangeliet till 
förlorade och onådda människor.

•	 GÅ. För det tredje har vi FOT-missionärerna som 
går med evangeliets budskap till de förlorade 
människorna. De är de som kommer att stå upp, gå till 
handling och predika frälsningens budskap. Då vi går, 
representerar vi Kristus som hans mun och predikar 
evangeliet och ger de förlorade det enda budskap som 
kan rädda dem. 

Ett starkt citat från evangelisten Reinhard Bonnkes bok 
Evangelism By Fire passar bra som sammanfattning på 
detta kapitel:

”Ingen kan evangelisera hela världen ensam. Vi har alla gåvor 
att bidra med: pengar, talanger, tid eller oss själva. Endast allt 
bidragande från oss alla kan slutföra missionsbefallningen. 
Tillsammans är den enda vägen som den kan slutföras på.”
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Kapitel 9

Vad motiverar dig 
Att agera?

”Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i deras 
synagogor, predikade evangelium om riket och botade alla slags 
sjukdomar och krämpor bland folket. Men när han såg folkskarorna, 
greps han av medlidande med dem, eftersom de var uppgivna (rivna och 
slagna) och förskingrade som får som inte har någon herde.” Matt 9:35-36 RB

”Han sade till dem: ”Låt oss gå till de närmaste städerna, så att jag 
kan predika där också, ty därför har jag kommit.” Mark 1:38 RB

I föregående kapitel upptäckte vi den stora sanningen att 
Gud har kallat dig, en vanlig människa till hans extraordinära 
tjänst, att predika evangeliet. Att veta att du är kallad och 
noggrant utvald av din himmelske fader, ger motivation för 
att börja gå och agera nu.

När vi ser på Jesus ser vi att han alltid var ”på gång” för 
att nå fler människor, fler byar, och fler städer med de goda 
nyheterna om riket. Vad var det som motiverade Jesus? Vad 
var den drivande kraften i hans liv och tjänst?
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För att svara på denna fråga finns det två viktiga ord, två vitala 
koncept som du behöver förstå: respons och agera. Respons 
till missionsbefallningen och din del i att agera som hans 
ambassadör. Slutförandet av det sista varvet hänger på detta!

Din respons och ditt agerande kommer att bestämma hur det 
sista varvet blir sprunget. Du måste ge respons och agera. Vi 
måste alla ge respons och agera. Vi kan inte sitta och vänta. Vi 
måste stå upp och gå!

Då vi talar om dessa två ord och dessa två prioriteringar för 
missionsbefallningen, ber jag att den helige Ande ska lägga 
en stark längtan och hunger i dig, att ge respons och agera. 
Du måste individuellt svara på Kristi befallning – ingen 
annan än du kan svara för dig. Du måste själv agera som 
hans ambassadör. Hela himlen ser och väntar på att du ska ge 
respons och agera.

Tiden att bara sitta och inte göra någonting är över. Tiden för 
väntan är över, tiden för att agera är NU! Jesus kallar DIG. Vad 
är din respons? Hur ska du agera?

RESPONS TILL MISSIONSBEFALLNINGEN

Vad betyder respons? Vad betyder respons till Kristi 
missionsbefallning? Kanske du aldrig har tänk på denna 
fråga tidigare. Jag vill att du reflekterar på denna fråga och 
tänker på denna bibelvers: 

”Men när han såg folkskarorna, greps han av medlidande 
med dem, eftersom de var uppgivna (rivna och slagna) och 
förskingrade som får som inte har någon herde.” Matt 9:36 RB

Jesus var gripen av medlidande för folket. Jesus var gripen 
i sitt hjärta för mänsklighetens förlorade tillstånd. Jesus 
var sorgsen i sitt hjärta för mänsklighetens ömkansvärda 
tillstånd. Vad Jesus SÅG motiverade hans RESPONS 
och AGERANDE – Jesus var alltid hungrig efter att fler 
människor skulle komma in i Guds rike.
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Om vi helt och fullt vill förstå meningen av vad respons för 
missionsbefallningen innebär för oss idag, måste vi begrunda 
åtta kraftfulla påståenden. Individuellt är varje påstående i 
sig tillräckligt för oss att ge respons, och tillsammans lämnar 
dessa påståenden oss ingen ursäkt att inte ge respons till vår 
Herre och Frälsare.

Respons på Kristi missionsbefallning betyder helt enkelt:

1.  Att KÄNNA vad Jesus kände

•	 Be att den helige Ande ska göra så att du KÄNNER 
vad Jesus kände då han vandrade på Israels 
dammiga vägar och betjänande människor.

2. Att SE vad Jesus såg.

•	 Be att du ska kunna SE människor så som Jesus 
såg dem, med ögon av kärlek och ett hjärta fyllt 
av medlidande.

3. Att FÖRSTÅ Jesu uppdrag.

•	 Be att du ska FÖRSTÅ det uppdrag som Jesus 
hade i vår värld, uppdraget att ta himmelriket 
till jorden.

4. Att VÄRDERA vad Jesus betalade för dig

•	 Be att du ska kunna VÄRDERA det höga pris 
som Jesus betalade på korset, då han försonade 
oss med Gud.

5. Att FÖRSTÅ hur mycket Jesus tror på dig. 

•	 Be att du ska FÖRSTÅ hur mycket Jesus tror på 
dig, som hans ambassadör, hans representant, 
hans mun, hans fötter och hans händer!

6. Att VETA din plats och del i uppdraget.
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•	 Be att du ska VETA din plats och del i uppdraget 
att ta evangeliet till världens ändar.

7. Att ACCEPTERA din roll som Jesu ambassadör. 

•	 Be och bestäm dig för att ACCEPTERA din roll 
som hans ambassadör. Bestäm idag, att vart du 
än går, så ska du vara hans ambassadör.

8. Att INSE att om vi inte går, kan inte Gud gå.

•	 Be att du ska INSE att om du inte går, så kan 
inte Gud gå. Missionsbefallningen ligger i dina 
händer, den är beroende av din respons.

DU ÄR GUDS UTVALDA AMBASSADÖR

”Vi är alltså sändebud för Kristus. (engelsk översättning: Kristi 
ambassadörer) Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi 
vägnar: låt försona er med Gud.” 2 Kor 5:20  

DU är Guds ambassadör; hans representant här på jorden! 
Du är hans mun, hans händer, hans fötter och hans 
kommunikatör till de förlorade! Kristus kan endast förmedla 
sin kärlek och kraft till vår sargade värld genom dig och mig.  

Hans kallelse kräver respons. Du kan inte stanna i gråzonen 
och inte reagera. Jesus kallar dig idag, och du måste svara. 
Du kan inte sitta still och inte göra någonting.

Du måste förneka Kristus och hans kallelse, eller så måste du 
svara JA på hans kallelse.

Att gensvara på hans kallelse är riktig tro! Tro är inte att 
kunna Bibeln från pärm till pärm. Tro är att höra Guds ord, 
Jesu röst, kallelsen från honom och agera. Det är tro!

Tro är att lyda Guds ord och Kristi befallning eftersom 
hans ord säger oss: ”Vi är Kristi ambassadörer.”  Inte: ”Vi 
kommer att bli ambassadörer en dag!” Inte: ” Vi kommer att 
bli ambassadörer när vi har mer tro!” Inte: ” Vi kommer att 
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bli ambassadörer när vi har tillräckligt med bibelkunskap!” 
Inte: ” Vi kommer att bli… ” NEJ! VI ÄR DET NU!

Vi gensvarar eftersom han kallar. Han kallar för att han behöver oss!

Jesus har fullgjort sitt arbete här på jorden, NU kallar han 
oss att fullgöra VÅRT arbete. Jesus kallar dig att bli en 
skördearbetare på de förlorade själarnas fält här i världen.

Jesus kallar dig för att han behöver dig. Han behöver dig till 
att predika det räddande evangeliet – de goda nyheterna 
om himmelriket.

AGERA SOM HANS AMBASSADÖRER

Ordet AGERA är ett fantastiskt ord. Agera betyder rörelse. 
Det betyder att göra någonting som har blivit anförtrott åt oss. 
Agera betyder att handla att göra något med det som Gud gett 
till oss och sagt till oss att göra.

Gud är en Gud av AGERANDE. Då Jesus levde här i vår värld 
demonstrerade han vad ”agerande som Guds representant” 
betyder, vart han än gick. Nu är dags för dig och mig att börja 
agera som hans ambassadörer.

Tänk på denna fråga en stund: Vad händer då vi förstår hur 
mycket Gud tror på oss?

Då du förstår hur mycket han tror på DIG, så kommer du att 
börja AGERA! Allting hänger på om du agerar. Vi måste göra 
någonting med vår tro och vår kärlek. 

FEM FAKTA SOM MOTIVERAR AGERANDE

1. GUDS PLAN BEROR PÅ OSS

Evangeliet är anförtrott åt oss. Gud väntar på att vi ska ge 
evangeliet till hela skapelsen i hela världen. Gud kommer 
inte sända änglar att slutföra missionsbefallningen. Han vill 
använda dig och mig för att predika evangeliet. Guds plan 
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är beroende av oss. Guds plan att rädda världen är kopplad 
till vår lydnad till att predika evangeliet.

Miljoner av förlorade och onådda människor i detta land 
kommer att gå förlorade till helvetet om inte vi berättar för 
dem om Guds goda nyheter om frälsning. Gud behöver dig! 
Gud kommer aldrig att sända änglar för att vinna någon 
nation för himlen – NEJ, Gud har bestämt sig att använda 
oss! Guds plan för att rädda de förlorade i vår värld är 
beroende av DIG och MIG. Vi behöver börja agera eftersom 
Guds plan är beroende av vårt agerande.

2. GUDS KÄRLEK DRIVER OSS  

Paulus, den första missionären till de onådda hedningarna, 
var driven och motiverad av Guds kärlek för de förlorade.  
”Ty Kristi kärlek driver oss.” 2 Kor 5:14 

Guds kärlek är så stark, så djup, så bred och så hög, att det inte 
finns någon möjlighet för oss att förstå eller mäta Guds kärlek 
för en enda person.

Det var kärlek till denna värld som gjorde att Gud sände sin ende 
Son till vår värld. Det var Guds kärlek i Jesus som motiverade 
Jesus att dö på korset. Det var Guds kärlek som motiverade 
den tidiga församlingen att, trots förföljelse, predika evangeliet 
till mänskligheten.

Att verkligen uppleva Guds kärlek genom ett möte med den 
helige Ande är kanske den största ”motiverande” faktorn för 
att få oss att börja agera som hans ambassadörer.

3. GUDS BUDSKAP ÄR GODA NYHETER

Då du upptäcker det budskap som Gud anförtrott oss att 
predika, kommer du att bli motiverad. Guds budskap är 
goda nyheter. Goda nyheter till de förlorade. Goda nyheter 
för de sjuka, för dem innebär det helande. Goda nyheter till 
de bundna, för dem betyder det befrielse. Goda nyheter till 
de syndfulla, för dem betyder det förlåtelse och rättfärdighet.
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Evangeliet är Guds kraft till frälsning, helande och befrielse 
för alla som tror. Predika evangeliet och evangeliet sker, 
evangeliet kommer att göra underverk då det predikas. Guds 
budskap gör underverk för alla som hör det, tror det och tar 
emot det. Guds budskap motiverar oss att agera.

De goda nyheterna möter mänsklighetens djupaste behov och 
längtan. Lev med två visioner i ditt liv. Lev först med visionen 
om överflöd, kärlek, kraft och liv - Jesu välsignelser. Lev 
sedan med visionen av en hungrande och döende värld. Vi 
måste ta Jesu överflöd och ge det åt de fattiga och förlorade. 
Då du lever efter dessa två visioner, kommer det att motivera 
dig att agera.

4. GUDS FÖRSONING ÄR FÖR ALLA FOLK

Då Jesus ropade ut på korset ”DET ÄR FULLBORDAT,” 
deklarerade han att försoning finns tillgänglig för hela 
mänskligheten. Jesu blod tvättar oss rena, oavsett vilka vi är, 
vilken bakgrund vi har, eller vilken färg vi har på vår hud.

Guds försoning är för alla människor; för varje stam, 
tungomål och nation. Den är för de rika och för de fattiga. 
Den är för presidenter, premiärministrar och kungar. Den 
är för tiggarna, alkoholisterna, de spetälska och de utslagna 
i samhället.

Om du kunde se Guds hjärta och tankar, skulle du se hans 
syn på människor – han älskar var och en lika mycket! Han 
har offrat sin Son Jesus för att nå var och en.

Guds försoningsverk är klart och fullbordat. Det finns 
ingenting mer som vi kan göra eller behöver göra. Då vi 
förstår detta faktum, kommer vi att bli motiverade, agera 
och proklamera detta försoningsbudskap genom Jesu blod 
till alla människor i vår värld!
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5. GUDS PARTNERSKAP MED OSS

I evangelierna ser vi Jesus och hur han gjorde Guds 
gärningar bland de förlorade och sargade människorna. I 
Apostlagärningarna ser vi hur Jesus levde i de troende och 
fortsatte att göra samma mirakler genom dem. Idag lever 
Jesus i dig och mig, och han fortsätter att göra samma saker 
som han gjorde på Bibelns tid. Gud är i partnerskap med dig 
och mig idag! Han motiverar oss att agera. ”Vad skall vi nu 
säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?” Rom 8:31

”Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som tror på mig, han 
skall också göra de gärningar som jag gör, och ännu större än dessa 
skall han göra, ty jag går till min Fader.” Joh 14:12 RB

Jesus talar tro in i ditt hjärta. DU kan göra samma gärningar, 
till och med STÖRRE gärningar, än Jesus Kristus. Jesus tror 
på dig. Han är din partner och verkar tillsammans med dig. 
När du tror på honom kan du göra hans gärningar, och till 
och med större.

”Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade 
tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som 
åtföljde det” Mark 16:20

Jesus kommer att gå med dig, och verka genom dig. Då du 
går, går Jesus med dig, oavsett var du än går. Då du predikar 
evangeliet, kommer Jesus att bekräfta ordet med tecken och 
under. Är inte det underbart! Du kan vara modig. Du kan 
vara fri. Du kan agera idag, eftersom Gud är i partnerskap 
med dig.

Jesus kommer aldrig att lämna eller överge dig. Han har 
lovat att alltid vara med dig och gå med dig. Stå därför upp 
och agera. Välj din destination och gå. Välj ditt land och gå! 
Välj din by eller stad och gå! Du kan ha din egen kampanj. 
Du kan plantera en församling. Du kan predika evangeliet, 
och då du predikar evangeliet kommer evangeliet att verka.



Sista Varvet Av Missionsbefallningen

96

Jesus väntar på din RESPONS OCH DITT AGERANDE. Stå upp 
och spring ditt lopp. Tillsammans kan vi springa finalvarvet av 
missionsbefallningen och slutföra vad Jesus började.

”Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” Matt 28:20

HUR JAG GAV RESPONS OCH AGERADE

Jag tog emot Jesus som min frälsare som en sextonåring i 
Vrigstad Pingstförsamling i Småland. Jag döptes senare i 
havet på västkusten under Hönekonferensen som artonåring. 
Jag hade beslutat mig för att ge respons och följa Kristus av 
hela mitt hjärta.

Två år passerade och jag blev döpt i den helige Ande och 
eld. Jag tog emot gåvan att tala i nya tungor och jag började 
profetera. Gud tog mig, en vanlig ung man och gjorde mig 
frimodig som ett lejon. Jag började frimodigt att vittna och 
berätta om att Jesus förlåter synd och att han kan göra mirakler 
idag. Gud lade sin kallelse i mig att bli en själavinnare – en 
evangelist till världens ände. En dröm föddes i mitt hjärta. 
En dröm om att jag en dag skulle tjäna Gud och predika hans 
evangelium till jordens yttersta gräns.

Jag vill berätta om några milstolpar som jag kommer ihåg då 
jag ser tillbaka på början av min tjänst, och förklara för dig 
hur Guds kallelse fångade mig.

EN SYN OM HELVETET FICK MITT HJÄRTA 
ATT BRISTA FÖR DE FÖRLORADE

 
En av de starkaste upplevelser jag haft med Gud i mina 
tidiga år av tjänst, var då Gud gav mig en syn om helvetet 
och hur skaror av människor så långt mitt öga kunde se gick 
under i de brinnande lågorna. Gud visade mig i denna syn 
hur en oräknelig skara av människor blev plågade i helvetes 
lågor. Jag kunde höra deras skrik i min själ. Jag kunde känna 
deras smärta. Ropen jag hörde, desperationen, nöden och 
hopplösheten jag fick upplevda krossade mig fullständigt. 
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Jag grät intensivt i två timmar och kände Guds hjärtas börda 
och medlidande för de miljoner av förlorade människor 
som finns utspridda över jorden. Denna upplevelse märkte 
mig för livet. Gud brännmärkte mig för alltid med denna 
upplevelse. Människors frälsning är det viktigaste av allt på 
denna jord.

Ett år efter denna upplevelse började jag på Kensington 
Temples Bibelskola i London. Där gick jag med i 
evangelistteamet och predikade på Londons gator. Jag 
glömmer aldrig första gången jag blev ombedd att predika. 
Jag var lite nervös innan, men samma stund som jag tog 
mikrofonen i handen kom Guds helige Ande över mig med 
sin kraft och frimodighet och jag predikade evangeliet om 
Jesus på flytande engelska med en brinnande passion. Denna 
kväll blev en ung kille frälst! En människa gav sitt liv till 
Jesus och blev räddad! HALLELUJA! Detta var en milstolpe 
för mig. Detta var början för mig. 

EVANGELISTEN REINHARD BONNKE GAV 
EVANGELISATIONSPASSION

Det var under mitt år i London som jag fick höra om evangelisten 
Reinhard Bonnke. Jag anmälde mig som frivillig förebedjare 
på hans kampanj som han höll i Belfast, Nordirland, under 
fyra dagar. Jag bodde hos en familj som var vänner till mina 
afrikanska vänner och denna resa till Belfast satte mycket djupa 
spår i mitt hjärta.

Jag satt på andra raden och lyssnade med stor hunger då 
Reinhard predikade med en sådan passion och eld, på ett 
sådant sätt som jag aldrig hört någon annan predika tidigare. 
Hans förkunnelse brann med en eld och passion som smittade 
av sig på mig och jag blir minst sagt gripen på djupet av mitt 
hjärta. Då sade jag till mig själv: ”Jag måste träffa Reinhard och 
följa med honom på en av hans kampanjer i Afrika.”
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I november 2001 reste jag med honom till Nigeria och blev 
vittne till hur 2,5 miljoner människor tog emot frälsning 
under en vecka. Då Reinhard predikade, blev jag djupt berörd 
och inspirerad av det enkla men kraftfulla predikandet av 
evangeliet. Jag grät som en liten pojke på mitt enkla hotellrum 
i Nigeria, där det fanns både spindlar, ödlor och mygg, och 
ropade från djupet av mitt hjärta:

”Herre, det finns inget annat jag vill göra med mitt liv än att 
predika evangeliet till onådda och förlorade människor, precis som 
Reinhard Bonnke”.

Denna bön svarade Gud på och han lät visionen, drömmen och 
passionen för förkunnelsen av evangeliets kraftfulla budskap 
till jordens yttersta gräns födas i mitt hjärta. När jag kom hem 
från min resa till Nigeria, var jag inte den samma Marcus 
längre. Gud hade börjat en livsförvandlande process som kom 
att bli mitt livs passion – världens evangelisering.  

EVANGELISTTJÄNSTEN BÖRJAR
Följande år gifte jag mig med Guds gåva till mig, min 
underbara fru och medhjälpare Hanna. Vi hade samma rop 
i våra hjärtan, att ge allt för Jesus. Inget pris var för högt att 
betala för oss; skörden var tvungen att skördas. Vi bad, fastade 
och ropade till Gud. Vi var desperata.

Gud svarade på vårt rop genom att sända oss till Indien som 
missionärer. Vi levde och arbetade där och predikade i byar, 
husförsamlingar och på små och stora kampanjer. Under vår 
tid i Indien såg vi, genom Guds nåd, 10 000 människor ta emot 
Jesus som sin frälsare och vi fick se över 1 000 mirakler. Vi fick 
se blinda ögon öppnas, döva öron öppnas, lama gå, tumörer 
försvinna och demonbesatta bli fria. All ära till Jesus Kristus 
som lever idag!

Vår eld och vision blev djupare. Gud visade oss inriktningen 
för vår tjänst och den strategi som vi nu använder i Afrika 
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och Asien. Där kombinerar vi skördekampanjer med 
eldskonferenser på platser där ingen kampanj tidigare 
arrangerats. Ända sedan början av vår tjänst, har vi haft 
privilegiet att under de första tio årens missionsarbete leda 
mer än 250 000 människor till Kristus.

Vi är nu på väg, fokuserade på att vinna vår första miljon 
med människor för himmelriket. Detta är vår dröm, vår 
tjänst, vår passion och vårt liv; bärga in skörden och tända 
eldar. Prisa Herren!

Detta är vår början. Detta är vår berättelse hur vi gav RESPONS 
och AGERADE.

Det är nu din tur att ge respons och agera för Jesus.

Gå och kom ihåg, att då du går, går han med dig!



100

Kapitel 10

Sju anledningar att du är 
en  själavinnare

”Jesus sade till dem: ”Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare.”  
Mark 1:17

Vad är det Gud verkligen vill med ditt liv när du blivit frälst? Vad 
betyder det egentligen att vara en Jesu Kristi efterföljare? Svaret 
är detta: Jesus vill göra oss till människofiskare – själavinnare.

I detta kapitel kommer vi att tala om vad jag vill kalla de sju 
viktigaste anledningarna till att du och jag är själavinnare. Varje 
anledning talar till ditt och mitt hjärta, direkt från Guds hjärta. 
Gud vill ingjuta kärlek, medlidande och en passion till oss att bli 
människofiskare.  

#1 – JESUS VAR EN SJÄLAVINNARE

Vi är själavinnare eftersom Jesus var det. Jesus var en vinnare, 
inte en förlorare. Han var en vinnare eftersom han besegrade 
fienden genom att vinna själar från hans grepp och föra dem 
in i Guds rike. ”Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt 
tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa 
syndare.”  1 Tim 1:15
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”Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som 
var förlorat.” Luk 19:10

Räddade Jesus bara de ”goda människorna” eller de så 
kallade ”heliga och rättfärdiga”? Faktum är att det finns 
ingen som är helig eller rättfärdig i Guds ögon, om de inte 
har tagit emot Kristi rättfärdighet. Nej, Jesus kom för att 
rädda syndare, till och med den värsta sortens syndare, och 
ge dem evigt liv.

Sanningen är den att vi är alla syndare inför Gud och vi 
behöver alla frälsning. Jesus fokuserade hela sitt liv och sin 
tjänst, inte på de redan rättfärdiga, utan på syndare. Jesus 
var en själavinnare och han ville frälsa alla syndare. ”Ty 
jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare till 
omvändelse.” Matt 9:13 RB   

Jesus frälste den syndfulla skatteindrivaren Matteus. Jesus 
frälste den förlamade mannen som blev nedhissad genom 
taket. Jesus frälste den demonbesatte mannen från en legion 
av demoner och mannen fick sina sinnen tillbaka och blev 
helt befriad.

Jesus räddade äktenskapsbryterskan som hade syndat 
med många män. Jesus dömde inte hennes liv som 
fariséerna gjorde, istället förlät han hennes synder. Jesus 
räddade den samaritiska kvinnan vid brunnen. Hon hade 
begått äktenskapsbrott med fem män. Den förlåtande och 
”räddande kraften” flödade genom Jesu liv och tjänst. Var än 
Jesus kom i kontakt med människor bundna av synd, erbjöd 
han alltid förlåtelse.

Jesus räddade Sackeus, den kortvuxne mannen som hade 
bedragit människor. Sackeus tog emot frälsning och frukten 
av hans omvändelse visade sig i hans villighet att betala igen 
allting han hade stulit. Då Jesus hängde på korset för att 
dö, såg han även rövaren på korset bredvid sig. Jesus förlät 
rövarens synder och gav honom evigt liv. Hela hans tjänst 
handlade om främst en sak - vinna förlorade själar!
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En gång var du förlorad, och sen hände dig det största 
miraklet av alla, Jesus frälste DIG! Då Jesus kom in i ditt liv, 
förlät han dig alla dina synder. Han tvättade dig ren, han gav 
dig evigt liv och frid med Gud. 

Den första anledningen att du och jag är själavinnare är därför 
att Jesus, vår Herre och vår förebild, var en själavinnare! 

#2 – SKÖRDEN ÄR STOR

”Men när han såg folkskarorna, greps han av medlidande med 
dem, eftersom de var uppgivna (rivna och slagna) och förskingrade 
som får som inte har någon herde. Då sade han till sina lärjungar: 
Skörden är verkligen stor, men arbetarna är få.  Be därför skördens 
Herre, att han sänder arbetare till sin skörd.” Matt 9:36-38 RB

Den andra anledningen till att vi är kallade att vara själavinnare 
är att skörden är så stor. Idag är vi cirka sju miljarder människor 
som lever i vår värld. Enligt en del statistiker tror ungefär två 
miljarder på Jesus Kristus. Om detta är sant, betyder det att 
fem miljarder människor fortfarande är förlorade och behöver 
ta emot frälsningen i Jesus.

Försök att förstå detta faktum: fem miljarder människor är 
förlorade och utan frälsning. Det finns verkligen en STOR 
skörd.  Kristus kände medlidande när han såg folkskarorna 
och eftersom vi följer Kristus, borde vi också känna 
medlidande för de som går under.

Enligt Joshua Project, har 2,8 miljarder av jordens 7 miljarder 
människor aldrig fått höra evangeliet! I vår värld finns 
det 16 000 olika folkgrupper och av dessa är det ungefär 
6 900 som räknas som onådda eller minst nådda. Dessa 6 
900 folkgrupper har ingen församling som är stark nog 
att evangelisera sin egen folkgrupp. Dessa siffror talar sitt 
tydliga språk. Det är uppenbart att detta är en ofantligt stor 
skara av människor att NÅ OCH SKÖRDA för himmelen!
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Skörden av människor är så stor, att vi aldrig behöver slåss 
över arbetet att vinna människor. Alla kan vi göra vår del 
och skörda. Skörden är så stor, det finns många människor 
som behöver dig och som väntar på Guds goda nyheter 
genom dina läppar.

Den andra anledningen att du och jag är själavinnare är 
därför att skörden av förlorade människor är så stor! 

#3 – ARBETARNA ÄR FÅ

”Då sade han till sina lärjungar: Skörden är verkligen stor, men 
arbetarna är få.” Matt 9:37 RB

Den tredje anledningen till att vi är själavinnare är för att det 
finns så få arbetare. Då Jesus började sin tjänst, gjorde han 
evangelisationsarbetet ensam. Sedan kallade han de tolv 
för att hjälpa honom, och senare sjuttiotvå andra. Innan han 
lämnade jorden, rekryterade han sina lärjungar till att bli 
människofiskare. Varför gjorde Jesus detta? Han kallade på 
fler arbetare därför att skörden var så enorm och arbetarna 
som arbetade som människofiskare var så få.

Eftersom arbetarna som faktiskt gör själavinnararbetet 
är så få, behöver Jesus fler arbetare. Medan nittio procent 
av världens evangelister och predikanter predikar för en 
redan kristen befolkning, försöker de andra tio procenten 
av förkunnare desperat att möta de andliga behoven hos 
världens 5 miljarder förlorade och onådda människor. Detta 
är inte rättvist! 

”Och jag hörde HERRENS röst. Han sade: ”Vem skall jag 
sända och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: ”Här är jag, 
sänd mig!” Jes 6:8

Kan du höra hur Guds röst ropar efter fler arbetare idag? 
Gud i himlen kallar: ”Vem ska jag sända?” Kan du höra hur 
Guds röst kallar på DIG? Skörden behöver dig. Skörden 
kommer att gå evigt förlorad om inte du gör ditt jobb. Ditt 
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lopp är så viktigt, eftersom om inte du springer, kan ingen 
annan springa åt dig. Ditt lopp kan bara springas av dig!

Jesus kallar dig att bli en själavinnare, en människofiskare för 
att DU ska bli en skördearbetare i Herrens skördearbete. Du 
behövs i skördearbetet. Du är viktig och kan föra förlorade 
människor in i himmelriket.

Den tredje anledningen att du och jag är själavinnare är 
därför att arbetarna är så få!

#4 – MISSIONSBEFALLNINGEN

Den sista instruktionen Jesus befallde och anförtrodde sina 
efterföljare att göra innan han återvände till Fadern var: ”Gå 
ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.”  Mark 16:15

Den fjärde anledningen till att vi är själavinnare är på grund 
av Jesu missionsbefallning. Missionsbefallningen gäller 
alla troende. Detta är Jesus sista ord. Detta är det största 
uppdraget för oss här på jorden, att fortsätta vinna själar, 
precis som Jesus gjorde.

Missionsbefallningen är inte något vi ska göra bara för att 
vara andliga eller duktiga kristna. Missionsbefallningen är 
HIMLENS BEFALLNING OCH UPPDRAG till oss. Jesus, 
vår Herre, har gett oss sin befallning, att hela världen måste 
få höra evangeliet! Ingen annan befallning på jorden är 
viktigare att lyda än missionsbefallningen.

Kristus ger oss denna fantastiska möjlighet att ansluta oss till 
honom i hans sökande efter förlorade människor. Han har 
kallat, bestämt och utrustat oss för missionsbefallningen och vi 
kan inte misslyckas. För varje kristen är detta ett privilegium, 
en kallelse, och vårt syfte och tjänst som Kristi ambassadörer. 

Missionsbefallningen är inte någon tung börda för varje 
troende, utan en fantastisk möjlighet. En fantastisk möjlighet 
att bli en själavinnare och göra samma gärningar som Jesus 
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gjorde! Tänk att du är inbjuden att följa Jesus och lyda hans 
direktiv, att kasta ut frälsningens nät över hela vår jord. 

Varje Kristi efterföljare har hans befallning att gå och dela 
evangeliet med så många människor som han eller hon kan 
nå. Detta är inte bara för evangelister eller pastorer, utan för 
VAR OCH EN som tror på Jesus Kristus.

Kallelsen är redan given. Möjligheterna är många. Behovet är 
brådskande. Segern är försäkrad. Ingen mer väntan behövs 
– himlen blinkar med stora gröna ljus – GÅ! Predika, vittna, 
berätta de goda nyheterna att Jesus lever, han gör under 
idag, han frälser, han botar och han befriar de fångna! 

Missionsbefallningen är Jesus sista ord. Inte förrän loppet är 
fullbordat har vi anledning att sakta ned. Har du suttit och 
väntat på Gud? Då vill jag säga dig, Gud väntar på dig och 
mig, att vi ska lyda hans befallning. Vänta inte på Gud längre, 
Gud väntar på dig. Missionsbefallningen gäller dig idag. 

Den fjärde anledningen att du och jag är själavinnare är 
därför att Jesus har gett oss sin missionsbefallning!

#5 – OFULLBORDADE PROFETIOR 
ANGÅENDE KRISTI ÅTERKOMST

”Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, 
av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför 
tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad 
i händerna. Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen tillhör vår 
Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.” Upp 7:9-10

Den femte anledningen till att vi är själavinnare är för att 
profetiorna om Kristi återkomst ännu inte har fullbordats. 
Kristus kan inte komma tillbaka förrän alla nationer, 
stammar, folk och språk har hört och tagit emot evangeliet.

”Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till 
ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.” Matt 24:14
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Över en tredjedel av alla språk i vår värld har ännu inte 
fått höra evangeliet. Om Kristus kommer idag, skulle 
tusentals av dessa folkgrupper och språk inte kunna ropa ut 
i tillbedjan: ”Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på 
tronen och Lammet.”

Vi är själavinnare eftersom vi behövs för att fullborda 
profetiorna angående Kristi återkomst och ändens tid. 
Evangeliet måste bli predikat i hela världen som ett 
vittnesbörd för alla nationer, sedan skall slutet komma. 

Gud i himmelen vill att varje stam, varje by och varje 
folkgrupp ska höra hans goda nyheter. Innan slutet kommer, 
måste de goda nyheterna om Kristus predikas som ett 
vittnesbörd, med tecken och under till alla folkgrupper.

Gud har förutsagt, genom Bibeln, att detta evangelium om 
riket måste förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för 
alla folk, och sedan skall slutet komma. Vill du att Jesus ska 
komma tillbaka? Vill du att uppdraget skall bli slutfört? Jag 
vill det och miljontals med mig vill det. Jag vill uppmuntra 
dig att bli en själavinnare så vi tillsammans kan påskynda, 
Herren Jesus Kristus återkomst. 

Den femte anledningen att du och jag är själavinnare 
är därför att det finns ofullbordade profetior angående 
Jesus återkomst, som beror på vårt fullbordande av 
missionsbefallningen! 

#6 – DE FÖRLORADE GÅR TILL HELVETET

”Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans 
ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 
Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och 
böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de 
döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i 
böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden 
och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en 
dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. 
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Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte 
fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.” Upp 20:11-15

Johannes får här se anledningen till varför vi ska dela 
budskapet om frälsning i Jesus Kristus till andra – så att de 
inte går till helvetet. Det finns bara ett sätt för en människa att 
bli räddad för evigheten, och det är att säga JA till Jesus, och 
när hon gör det, blir hennes namn skrivet i livets bok. ”Om 
någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.”  Upp 20:15

Utan Kristus sjunker miljoner ned i helvetets förlorade eldsjö. 
Detta faktum kallar oss att agera. Denna sanning kallar oss 
att bli själavinnare. De förlorade kommer att brinna i helvetes 
lågor för evigt, och detta är anledning nog i sig själv för att vi 
ska bli själavinnare.

LESTER SUMRALLS SYN OM HELVETET

Missionären, evangelisten och aposteln Lester Sumrall hade 
ett möte med Gud som illustrerar verkligheten om helvetet 
och behovet av vårt agerande på ett dramatiskt sätt.

En dag blev Sumrall i en syn upplyft ovanför ”livets väg”. Han 
såg folkmassorna, män och kvinnor av olika nationaliteter, 
gåendes på denna väg. Han blev nyfiken på denna syn, men 
förstod inte vad som fanns på andra sidan vägen.

Plötsligt tog Guds Ande honom till slutet av vägen. Alla 
människor var så fokuserade på att vandra på livets väg, att de 
inte förstod vad som fanns vid slutet av den, nämligen ett stup.

Lester tittade ned i djupet och såg helvetets flammor stiga 
upp och fångade människorna som stapplade på livets sista 
steg mot evigheten.

I denna stund talade Gud till honom och sade: ”Dessa är ditt 
ansvar. De går till helvetet på grund av dig.” Sedan citerade 
Gud ur Hesekiel och sa: ”Om du inte varnar hedningen, och 
denne dör genom sin egen missgärning, skall jag utkräva 
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hans blod av din hand.” I den stunden tittade Sumrall ned 
och fick se hur blodet av nationerna rann genom hans händer.

Kom ihåg Paulus tydliga undervisning: ”Ty om jag predikar 
evangelium har jag inget att berömma mig av, eftersom jag är 
tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium!” 1 Kor 9:16

Vi predikar inte evangeliet av själviska ambitioner eller för att 
bli rika eller populära. Vi predikar evangeliet med kärlek och 
på grund av kärlek till de förlorade, som i denna stund är på 
väg till helvetet. Vårt enda motiv för att predika evangeliet 
är för att vi vill att de ska bli räddade för evigheten.

Den sjätte anledningen att du och jag är själavinnare är därför 
att de förlorade är på väg till helvetets evigt brinnande eld! 

#7 – DÄRFÖR ATT DU HAR UPPLEVT GUDS 
KÄRLEK OCH KRAFT!

”Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom 
mig för att hedningarna skulle föras till lydnad, genom ord och 
gärning, genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så 
har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt 
predikat Kristi evangelium.” Rom 15:18-19

Paulus vågade inte tala om annat än det som Kristus hade 
åstadkommit i honom. Paulus budskap inkluderade alltid 
hans personliga vittnesbörd om vad Jesus hade gjort i hans liv.

Paulus hade mött den levande frälsaren på vägen till 
Damaskus. Hans möte med Jesus förvandlade hans liv och 
som ett resultat, kunde han inte göra något annat än att 
proklamera evangeliet.

”Sedan han hade hälsat dem berättade han utförligt om allt som 
Gud hade gjort genom hans tjänst bland hedningarna. När de 
hörde det prisade de Gud.” Apg 21:19-20

Hanna och jag har blivit vittnen till hundratusentals 
människor som blivit frälsta. Vi har sett tusentals mirakler, 
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befrielser och helanden, vilka alla är ett bevis för att 
evangeliet fungerar och att Jesus lever idag. 

Av allting vi upplevt, är den största upplevelsen vad Kristus 
gjort i mitt eget liv. Han räddade mig, tvättade mig ren och 
helgade mig, för att sedan döpa mig i den helige Andes eld 
och kraft. Prisat vare Gud!

Gud lever i mig; han talar till mig och tröstar mig. Han är 
min herde, min försörjare, min hjälpare och min bäste vän!

Vad har du för erfarenheter och upplevelser av Gud? Hur 
har han betjänat och berört dig personligen? Har du upplevt 
Jesu kärlek, frid, glädje och närvaro? Har Jesus botat eller 
befriat dig? Ditt liv och din upplevelse av den levande 
Guden är ditt vittnesbörd, som du kan dela med dig av till 
andra. Du är hans vittne!

Allt Jesus har gjort i ditt liv, är en anledning att vara hans vittne 
och hans redskap för att vinna människor för himmelriket! 
Jesus lever i dig och du har ett personligt vittnesbörd att dela 
med andra om Guds storhet!

Den sjunde anledningen att du och jag är själavinnare är 
därför att du har upplevt Guds kärlek och kraft personligen. 
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Kapitel 11 

Jesus i och genom dig

”För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna 
har i denna hemlighet - Kristus i er, härlighetens hopp.” Kol. 1:27

”Biblisk kristendom är Kristus, som idag lever i och verkar 
genom vanliga människor som dig och mig,” sa den välkände 
evangelisten T.L Osborn. Detta är ett underbart och oerhört 
inspirerande påstående. Begrunda det en stund. 

Jesus Kristus lever idag i dig! Guds rike här på jorden kan 
kortfattat beskrivas som kungen i Guds rike Jesus levande i 
ditt och mitt hjärta och verksam genom ditt och mitt liv. Jesu 
tjänst fortsätter idag genom DIG! Jesus betjänar människor 
idag genom dig och mig – vi är hans händer, hans fötter, 
hans ögon och hans mun. Vi är Guds tjänare, genom vilka 
han vill nå en förlorad och döende värld.

Jesus främsta önskan och längtan för dig, efter att du blivit 
frälst, är att göra dig till en själavinnare. Glöm aldrig att du 
är kallad, du är utvald, och du är Guds VIP. Du är ämnad 
att göra samma gärningar och även större gärningar än vad 
Jesus Kristus gjorde. 
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Vilka gärningar har Gud kallat dig till? Själavinnande, 
evangeliets förkunnelse, förmedlande av liv, frälsning, 
förlåtelse, upprättelse, helande och befrielse till en sårad och 
förlorad mänsklighet. Du och jag är kallade av Gud att vara 
ett vittne för Kristus till hela mänskligheten: ”Men ni skall få 
kraft efter att den Helige Ande har kommit över er och ni skall vara 
vittnen åt mig både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och 
ända till jordens yttersta gräns.” Apg 1:8 RB

Jag vill hela tiden fästa mina ögon på Jesus, trons upphovsman 
och fullkomnare. Vi behöver se Jesus som vår största förebild 
och samtidigt förstå att han fortsätter sitt verk idag, genom 
oss. När vi ser på Jesus, ser vi vilka vi är kallade att vara och 
vad Gud har kallat oss att göra. 

Jesu liv och tjänst ger oss inspiration. Under hela sin tjänst 
fram till den dag då han blev upptagen till himlen fortsatte 
han att predika evangelium, bota sjuka och driva ut onda 
andar. Jesus ger oss inspiration att predika evangeliet, be för 
sjuka och vinna vår värld för himmelen. Vi kan göra allt som 
Jesus gjorde. Detta faktum ger oss inspiration!

Frågan som jag vill ställa till dig och som jag vill att du 
begrundar är denna: Vad gör den kristna tron till mer än en 
religion eller en filosofi?

Svaret som jag vill ge dig och som detta kapitel talar om är 
en helt fantastisk upptäckt: Jesus fortsätter sin tjänst idag, 
genom dig och mig! 

Jesus lever idag och fortsätter sitt verk idag, genom dig och 
mig. Denna sanning behöver sjunka in i våra hjärtan.

EN TALANDE BILD OM JESUS I OCH GENOM DIG

Jag berättade tidigare i boken om en bild som jag nu vill måla 
upp ännu tydligare för dig. Ta fram din Bibel och slå upp slutet 
av Johannesevangeliet och början av Apostlagärningarna. 
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Här har vi något mycket intressant. Här är slutet av Jesus 
tjänst i sin judiska kropp, och vi har början av Jesus tjänst i 
sina lärjungars kropp. Nu bor Han i och gör sina mirakler i 
och genom de som tror och är hans lärjungar. Enda skillnaden 
är att Jesus nu verkar i och genom din och min kropp. Innan 
verkade Jesus genom sin judiska kropp, men nu genom den 
helige Ande verkar Jesus genom sina lärjungar.

I evangelierna gjorde Jesus mirakler genom en judes kropp. 
I Apostlagärningarna fortsätter samme Jesus göra mirakler 
genom apostlarnas och de troendes kroppar. Guds vilja och 
plan att frälsa syndare är densamma. Jesus är densamme. Den 
helige Andes kraft är densamme. Kallelsen är densamma. 
Auktoriteten är densamma. Guds närvaro är densamma. 
Miraklerna är desamma. 

Apostlagärningarna är fortsättningen av Jesu tjänst i sina 
lärjungars kroppar. Apostlarna, ”De utsända”, fortsatte 
att göra allt det Jesus tidigare hade gjort. Jesus predikade, 
undervisade, botade sjuka och satte de fångna fria. Nu 
fortsatte Jesus samma gärningar, men i lärjungarnas kroppar!

Du är en troende. Du tillhör Apostlagärningarna, eftersom 
Apostlagärningarna inte har något slut. Sista verserna i 
Apostlagärningarnas 28:e kapitel talar om hur Paulus var fullt 
upptagen med att predika och undervisa evangeliet om Jesus. 

Det finns inget slut på Apostlagärningarna, ingen sista 
hälsning eller avslut. Varje generation som levt efter den första 
församlingen, som vi kan läsa om i apostlarnas gärningar, har 
skrivit nya kapitel i Apostlagärningarna. Tänk på detta!

I himlen en dag kommer vi kunna läsa hundratals fantastiska, 
gripande och häpnadsväckande kapitel ur Apostlagärningarna. 
I några av dessa kapitel kommer du och jag finnas med, då vi 
tjänar Jesus Kristus helhjärtat med våra liv! 

Jesus mirakeltjänst fortsätter idag, i och genom dig och mig. 
Vi fortsätter det Jesus började. Samma tjänst, samma uppdrag, 
samma mirakler och samma Jesus men i och genom våra 
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kroppar.  Gud tror på dig och Han tror att du kan göra vad 
som helst. Du behöver ge Gud din kropp, ditt liv, så att Han 
kan göra det Han vill genom ditt liv. 

FÖLJ JESUS OCH LÅT HAN GÖRA DIG TILL 
EN MÄNNISKOFISKARE

”Och Jesus sade till dem: Följ mig, och jag skall göra er till 
människofiskare.” Mark 1:17

Jesus kallar oss att följa honom så han kan göra oss till 
människofiskare. Att vara en Jesu lärjunge och att vara en 
människofiskare börjar med att följa Jesus. Vad innebär det 
att följa någon? Att bli lik den som man följer. Följer du och 
jag Jesus blir du och jag mer lika honom. När vi blir mer lika 
Jesus blir vi mer och mer passionerade för själavinnande, 
som ligger allra närmast Jesu hjärta. 

Lärjungaskap handlar om att följa Jesus! Jesus vill att vi 
ska vara i en process där vi blir mer och mer lika honom, 
där vi blir skickligjorda som passionerade och effektiva 
människofiskare. Precis som i andra yrken börjar man med 
att följa någon redan erfaren i det yrket. Vill du bli en skicklig 
snickare är du först en lärling och följer med en erfaren 
snickare så du också kan lära dig att bli snickare. 

Den helige Ande är din hjälpare och han vill förvandla dig 
och göra dig mer lik Jesus. Den helige Ande är Gud här på 
jorden och det är genom den helige Ande som Jesus verkar 
i och genom dig idag. Umgås med den helige Ande och låt 
han leda dig, forma dig och skickliggöra dig. Den helige 
Ande vill forma dig precis som lermakaren formar leran och 
skapar den mest fantastiska lerkruka.  

Där du är idag, som en Jesu lärjunge och människofiskare, 
är inte Guds slutdestination för dig. Jesus vill forma dig till 
en Gudsman och Gudskvinna som är skickliggjord som en 
människofiskare. Jesus vill ta dig längre, djupare och vidga 
dina vyer. Ta nya steg med Jesus. 
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Där du är idag vill inte Jesus du ska stanna. Jesus är vårt 
föredöme, vårt exempel och vår modell. Jesus kallar 
dig i denna stund att se på honom, lära av honom och 
bli inspirerad att fortsätta vara en själavinnare och fiska 
förlorade människor och vinna dem för himmelriket.  

HEMLIGHETEN HUR DU BLIR EN EFFEKTIV 
SJÄLAVINNARE

Paulus talar om en hemlighet till all fruktbärande tjänst och 
detta gäller i synnerhet själavinnande. Denna hemlighet 
finns inom oss och vi kan läsa om detta i kolosserbrevet 
kapitel 1 vers 24 - 27:

”Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det som 
fattas av Kristuslidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp, 
som är församlingen. Dess tjänare har jag blivit i kraft av det 
uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds 
ord, den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men 
nu har uppenbarats för hans heliga. För dem ville Gud göra känt 
vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet - 
Kristus i er, härlighetens hopp.”

Hemligheten som finns inom dig, är Jesus levande i Dig! Jesus 
lever i dig och vill verka genom dig. Detta kanske låter för 
självklart och enkelt för dig, men om du ser denna sanning 
kommer den förvandla dig. Jesus är den samme idag och 
lever idag i och genom dig. Kristus i dig är hemligheten som 
Paulus talar om. Kristus i och genom dig är hemligheten 
som gör dig till en effektiv själavinnare. 

På en av Hannas och mina missionsresor till Indien höll 
vi som vanligt en eldskonferens för ledare, pastorer och 
evangelister. Jag hade förberett ett budskap till dessa andligt 
hungriga ledare och kände en stor förväntan på vad Gud 
skulle göra. När jag ställer mig upp för att börja undervisa 
kunde jag inte titta på mina anteckningar utan den helige 
Ande ledde mig att tala om något annat som han ville 
förmedla. Den kommande timmen förmedlar jag, under 
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den helige Andes smörjelse något fräscht direkt från himlen, 
hur Gud vill verka genom våra liv och använda oss alla som 
människofiskare.

Det jag nu vill dela med dig är den uppenbarelse som Gud 
gav mig under denna ledarkonferens i Indien. Gud gav mig 
sju steg som vi alla kan ta för att bli använda av Gud. Dessa 
sju steg kommer hjälpa dig att bli en effektiv själavinnare, 
oavsett vem du är. Allt kommer från Paulus uttalande vi 
precis läste; Kristus i er. Jesus vill verka genom dig, genom 
din kropp och beröra de förlorade och sargade människorna.

Hur blir man en effektiv själavinnare? Finns det några 
knep eller metoder som kan hjälpa dig och mig? Kan alla 
bli själavinnare eller är det bara vissa speciella evangelister? 
Hur kan vi låta Jesus verka genom oss?

Svaret på dessa frågor är enkelt: Alla kan bli själavinnare och 
jag vill nu dela sju fantastiska steg med dig hur du kan bli 
en effektiv själavinnare och se Jesus verka genom dig, oavsett 
vem du är! Låt dessa helige Andes inspirerade steg dagligen få 
bli din personliga bön. Jag är övertygad om att Jesus kommer 
göra dig till en människofiskare och dessa sju steg kommer bli 
till stor uppmuntran, utmaning och konkret hjälp.

SJU STEG TILL EFFEKTIVT SJÄLAVINNANDE

De sju stegen som Jesus vill att du och jag ska följa dagligen 
är sju kroppsdelar som han vill använda. Dessa sju steg 
kommer aktivera dina sinnen, ditt hjärta, din kropp, ja hela 
dig på ett fantastiskt sätt som en själavinnare.  

1. Dina knän - be för de förlorade.

Det första vi alla behöver är ett böneliv. Bön är A och O för att 
följa Jesus och vara en själavinnare. Dina knän representerar 
dina böner du ber. Att böja sina knän och be och utgjuta sitt 
hjärta inför Gud är början på allt själavinnande. Allt Gud gör 
och kommer göra börjar i bönekammaren. Alla väckelser och 
genombrott i Guds rike föds och börjar med bön. Gud vill att 
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vi ska be för våra ofrälsta vänner, familjemedlemmar, grannar, 
vår stad och vårt land. Be att de ska få syndanöd. Be att de ska 
få se Jesus. Be att de ska få uppleva frälsningens under.

”Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och 
tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande 
ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt 
gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår 
Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till 
insikt om sanningen.” 1 Tim 2:1-4

”Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. 
Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Bed också för mig, 
att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt 
gör evangeliets hemlighet känd.” Ef 6:18-19 

2. Dina fötter - gå till de förlorade.

När vi ber sker saker. Människors hjärtan förändras. Hinder 
flyttar på sig. Gud talar och föder drömmar. Den helige Ande 
leder och ger oss direktion. Frimodighet, tro och villighet att 
handla föds. Bönen leder till att vi blir uppfyllda av Guds 
Ande och vill gå ut och predika och vittna om Jesus. ”När 
de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de 
uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds 
ord.” Apg 4:31

Det andra steget är att ta steget att gå till någon förlorad 
människa. Gå dit Herren leder dig. En dag efter att Jesus 
hade bett gick han till Samaria, i Johannes kap 4, och till 
brunnen där han träffade en samaritisk kvinna. Jesus bad 
dagligen till sin Fader i himlen och han gjorde endast det han 
såg sin Fader visa honom. Denna dag visade Fadern Jesus att 
han skulle träffa den samaritiska kvinnan som behövde det 
”levande vattnet”. 

Detta andra steg är så avgörande för oss om vi vill bli 
själavinnare, då Jesus bara kan verka genom oss om vi låter 
han få möjligheten att beröra de förlorade när vi går till dem.
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”De som nu hade skingrats gick omkring och predikade 
evangeliet.” Acts 8:4

”Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade 
tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som 
åtföljde det” Mark 16:20

3. Dina ögon - se de förlorade och sjuka.

När du möter människor som är förlorade är det viktigaste 
av allt att du ser dem. Se människan och behoven han eller 
hon har. Stanna upp och se in i deras hjärtan och se dem som 
de verkligen är. Ibland ser vi bara människans yttre, men vi 
ser inte det Gud ser, människans hjärta. Gud vill ge dig ögon 
som ser människor så som han ser dem. 

David Wilkerssons fru sa åt David när han var en ung man 
som precis kommit till New York och börjat sitt arbete där att 
gå ut på gatorna för att se behoven och människorna i nöd. 
När David såg människorna på gatan, de utslagna, de sargade, 
uteliggarna, drogmissbrukarna och de utstötta som ingen ville 
veta av, fick han nöd, kärlek och en längtan att betjäna dem. 

När Jesus kom till den samaritiska kvinnan, såg han hennes 
hjärta och såg att hon var en äktenskapsbryterska som hade 
haft fem män. Jesus såg att hon behövde det levande vattnet 
och inte bara dricksvattnet från brunnen. Om vi ska vara 
Guds redskap behöver vi öppna våra ögon och se som Gud 
ser människorna vi möter. 

”Men när han(Jesus) såg folkskarorna, greps han av medlidande 
med dem, eftersom de var uppgivna (rivna och slagna) och 
förskingrade som får som inte har någon herde.” Matt 9:36 RB

4. Ditt hjärta - känn medlidande.

När Jesus såg folkskarorna, greps han av medlidande. Jesus 
älskade människorna han betjänade. När Jesus såg den 
samaritiska kvinnan, kände Jesus medlidande med henne. 
När äktenskapsbryterskan kom till Jesus med anklagande 
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fariséer redo att stena henne, kände Jesus medlidande med 
henne. Jesus var driven av kärlek och kände medlidande 
med alla människor han träffade och betjänade.

Vad var drivkraften i första församlingens framgång, Paulus 
framgångsrika missionsresor och första genombrotten för 
Guds rike efter Jesu himmelsfärd? Paulus säger det klart och 
tydligt: ”Ty Kristi kärlek driver oss…” 2 Kor 5:14 

Att vara en Jesu lärjunge och en själavinnare innebär att 
älska Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, all din kraft och 
hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Att vara en 
lärjunge handlar om att älska Jesus och älska människor. 
”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade: Du 
skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ 
och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. 
Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig 
själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” Matt 22:36-40

Kärlek är grunden för all tjänst i Guds rike och i synnerhet när 
det gäller själavinnande. Kärleken till Gud; Fadern, Sonen 
och den helige Ande och till de förlorade människorna är 
drivkraften och pulsen i allt människofiske, oavsett på vilket 
sätt Herren kallar dig att verka.

Det var kärleken till oss människor som var drivkraften hos 
Gud när han sände sin ende Son Jesus till vår jord för att ta 
all synd och dö på korset. ”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

Att vi lever och drivs av Guds kärlek är avgörande om vi ska 
bli effektiva själavinnare. Jesus lever i ditt hjärta och Jesus 
vill låta sin kärlek fylla dig dagligen så hans kärlek kan flöda 
genom dig och beröra människorna i din omgivning. Låt din 
dagliga bön innehålla just detta, att Jesus får fylla dig med 
sin kärlek så du kan älska människor så som han gör. Jesus 
i och genom dig innebär att låta hans kärlek få verka genom 
ditt liv och vidröra dem som mest behöver den.
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5. Dina öron - lyssna på Gud och människan.

När Jesus såg och talade med den samaritiska kvinnan vid 
brunnen, kände han medlidande med henne. Jesus såg inte 
bara det yttre utan kvinnans innersta sorg, smärta och behov. 
Jesus hörde den helige Andes röst viska hemligheter om 
kvinnan, att hon hade haft fem män och hur den man hon 
nu hade inte var hennes gifta man. Jesus lyssnade inte bara 
på kvinnans röst utan även på sin Faders röst. 

Här har vi en oerhörd viktig lärdom. När vi möter 
människor och vill nå dem med Guds kärlek, vittnesbörd 
och evangelium behöver vi lyssna på personen och på Gud 
samtidigt. När en person talar med dig, lyssna inte bara på 
deras ord, utan även på vad som finns bakom deras ord. När 
någon talar med dig avslöjar hon eller han vad som finns i 
sitt hjärta och vad deras verkliga problem är. Det är mycket 
viktigt att du lyssnar på och känner in. Kanske de inte säger 
det rakt ut, men du kan känna och höra smärtan, sorgen och 
problemet mellan raderna bakom orden. 

Orden en människa talar visar vad som finns i deras hjärta 
och det är viktigt att du lyssnar på människor och vad som 
finns bakom deras ord. Lyssna efter människans smärta, 
sorg, sår, problem och längtan som finns i deras hjärta. Detta 
kan ge dig en ingång och öppen dörr för att kunna betjäna 
med Guds kärlek, Guds ord och den helige Andes smörjelse. 

Samtidigt som du lyssnar på personen, lyssna på den helige 
Andes viskningar. Ha alltid dina andliga öron öppna för 
Guds ledning, viskning och uppenbarelse. Gud vill låta 
dig verka i både profetians nådegåva, kunskapens ord och 
visdomens ord när du möter människor, särskilt när det 
gäller själavinnande. Jesus gjorde det och kunde därefter 
betjäna kvinnan vid brunnen med det ”levande vattnet” som 
hon innerst inne längtade efter. Jesus såg igenom kvinnan 
och lyssnade på sin himmelska Fader. Jesus verkade i 
Andens nådegåvor och kunde tala till kvinnans innersta som 
längtade efter syndernas förlåtelse och evigt liv. 
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”Men den som går in genom dörren är fårens herde. För honom 
öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, och han 
kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. 
När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer 
honom, därför att de känner igen hans röst.” Joh 10:2-4

6. Din mun - tala de goda nyheterna.

När du träffar människor du vill nå med evangelium är det 
din mun Gud vill använda! När du ser personen, känner 
medlidande och lyssnar på dem och Guds röst, är det viktigt 
att du använder din mun för att tala om Jesus. Gud har gett 
dig ett fantastiskt redskap i själavinnande, din mun! Du kan 
tala om Gud, hans stora kärlek, under och tecken, bönesvar 
och livet han ger dig som troende. Betjäna personen du vill 
nå genom att berätta och vittna om vad Jesus gjort för dig 
i ditt liv och för dem när han dog på korset. Tala de goda 
nyheterna om Jesus. 

För många år sedan delade Reinhard Bonnke en fantastisk 
sanning om vikten av att vi talar Guds ord och vittnar om Jesus. 
Han berättade från Bibelns tre första verser hur Gud skapade 
himmel och jord genom att tala. Innan Gud talade var jorden 
öde och tom och Guds Ande svävade över vattnet. Guds 
Ande väntade på att Gud skulle tala. Omedelbart när Gud 
talade skedde miraklet. När Gud sade ”Varde ljus!” verkade 
Jesus och den helige Ande tillsammans med det talade ordet 
och skapade ljus. Reinhard sade vidare att samma princip 
gäller för oss idag som Kristis Ambassadörer. När vi talar 
Guds ord skapar den helige Ande liv, frälsning, mirakler och 
vidrör människorna vi betjänar. Den helige Ande väntar på 
att vi ska tala och då verkar han och människor blir berörda 
av Guds kraft och smörjelse.

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och 
tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över 
vattnet. Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus.”  1 Mos 1:1-3



Det är tid att slutföra det viktigaste loppet som någonsin påbörjats...

121

”De gick ut och predikade överallt, och Herren verkade 
tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som 
åtföljde det.” Mark 16:20

7. Dina händer - lägg dina händer på personen.

Dina händer är viktiga i själavinnande och för att betjäna 
människorna du vill nå med evangelium. I hela nya testamentet 
kan vi läsa hur Jesus, Petrus, Paulus och många andra lade sin 
händer på de sjuka, de förlorade, de nyfrälsta och på så vis 
”förlöste” Guds kraft och smörjelse över deras liv.

Handpåläggning är bibliskt och ett sätt Gud använder när 
han vill beröra människor i behov. Många gånger när vi 
betjänar människor finns det ofta någon sjuk som behöver 
helande och då är handpåläggning i många fall ett effektivt 
sätt att förmedla Guds kärlek, kraft och helande. Andra 
gånger längtar någon efter Andedopet och att få uppleva 
Guds kraft och då är handpåläggning en kontaktpunkt för 
Guds Andes att fylla de längtande människorna.

Vid andra tillfällen kanske det är en ofrälst person som du 
vill betjäna och då kan du fråga om du kan få välsigna honom 
eller henne och många gånger då du lägger dina händer på 
personen och ber, får de uppleva Guds kraft, närvaro och 
påtagliga kärlek. Detta är ett mycket starkt sätt att betjäna 
människor på. Gud kan också ge profetiska ord till personen 
du lägger dina händer på, som kan förvandla den människas 
liv och leda dem till Jesu öppna armar.

”Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande 
över dem, och de talade med tungor och profeterade.” Apg 19:6

”Och många tecken och under skedde bland folket genom 
apostlarnas händer.” Apg 5:12
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LÅT JESUS FÅ VERKA GENOM DIG!

Gud vill verka genom dig! Låt hela din kropp, din själ och 
ditt hjärta vara engagerade i din tjänst och du kommer se 
att Jesus gör dig till en effektiv människofiskare! 

•	 Använd dina knän och BE

•	 Använd dina fötter och Gå

•	 Använd dina ögon och SE

•	 Använd ditt hjärta och KÄNN

•	 Använd dina öron och LYSSNA

•	 Använd din mun och TALA

•	 Använd dina händer och LÄGG DEM PÅ MÄNNISKOR! 
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Del Fyra: 

Kraften i evangeliet 
om Jesus Kristus
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Kapitel 12
Sju kraftfulla        

evangeliska sanningar

”Ty jag skäms inte för Kristi evangelium, ty det är Guds kraft 
till frälsning för var och en som tror, först för juden, så också för 
greken,” Rom 1:16 RB

I detta kapitel ska vi upptäcka sju kraftfulla evangeliska 
sanningar som är fulla av livsförvandlade kraft. Dessa 
sanningar har förvandlat miljontals människor över vår jord 
då de har hört det fullvärdiga evangeliet och trott på alla 
Guds löften om Jesus och hans försoning på korset.

Dessa sju sanningar kommer att ge liv, tro, kraft, frälsning, 
helande, befrielse, frihet, frid och så mycket mer. Du kommer 
att få uppleva Guds rikes välsignelser just där du är i ditt 
liv. Guds rikes välsignelser är till för dig och mig här på 
jorden, och alla dessa välsignelser som Gud vill ge oss, finns 
tillgängliga tack vare Jesu Kristi försonande död på Golgata 
kors. Evangeliet om Jesus Kristus är Guds kraft till frälsning 
för dig idag. Oavsett dina behov, evangeliet om Jesus Kristus 
är svaret för dig!



Det är tid att slutföra det viktigaste loppet som någonsin påbörjats...

125

Öppna ditt hjärta, tro på hela evangeliet om Jesus Kristus 
och ta emot ditt mirakel och alla välsignelser som tillhör dig. 
Låt tro fylla ditt hjärta för ditt personliga liv. Låt tro fylla ditt 
hjärta för de människor som du skall se Guds kraft förvandla, 
de människor du kommer betjäna då du förkunnar och 
vittnar om Guds nåderika evangelium.

Vårt uppdrag är att predika evangeliet om Kristus Jesus; de 
goda nyheterna om himmelriket. Då vi springer det sista 
varvet av missionsbefallningen, behöver vi vara fyllda av 
kunskap, uppenbarelse, passion och kärlek för evangeliets 
fullvärdiga budskap. 

Allt för länge har Kristi kropp bara predikat och trott på 
delar av evangeliet om Jesus Kristus. Nu är det tid att tro 
på och förkunna hela evangeliet. Vi vill inte bara tro på och 
predika ett halvt evangelium. Vi vill predika hela evangeliet 
så att vi kan ta del av alla Guds välsignelser som han gjort 
tillgängliga för oss genom Jesus Kristus död på Golgata kors.

Gud vill att du och jag ska ha en passion för evangeliet. Lika 
viktigt är det att vi har en levande och sann uppenbarelse 
om vad evangeliet är och vad det kommer att göra för de 
människor som hör det. I detta kapitel kommer vi upptäcka 
hur evangeliet består av sju stora försonande sanningar som 
alla är tillgängliga för oss tack vara Jesus Kristi död på korset. 

Evangelisten Reinhard Bonnke uppmuntrar oss i sin bok 
Evangelism By Fire: ”Om du tar sanningen om Jesus Kristus 
och predikar det i den helige Andes kraft, så använder 
du Guds tillvägagångssätt. Ett sådant tillvägagångssätt 
producerar resultat. Då den helige Ande och evangeliets 
predikan kommer samman, så blir det en kraftexplosion. 
[…] Vi måste predika evangeliet i Andens kraft, med tecken 
och under som följer det. Då kliver Jesus ut från Bibeln in i 
våra liv i modern tid.”

Dessa ord är kraftfulla. Evangeliet om Jesus Kristus är 
kraftfullt. Evangeliet är sanningen som kommer att bryta alla 
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syndens bojor, bundenhet och sjukdom om det proklameras 
med den helige Andes kraft och smörjelse. 

GUDS FÖRSONINGSPLAN – EVANGELIET

I Guds ord finns SJU försonande sanningar vilka uppenbarar 
kraften och välsignelsen i evangeliet om Jesus Kristus. I 
Gamla testamentet finner vi Guds sju förbundsnamn. Dessa 
sju namn uppenbarar Guds vilja att försona den fallna 
mänskligheten och återställa den till sitt ursprungliga skick, 
så som den var innan syndafallet. Guds sju försonande 
förbundsnamn inkluderar Guds perfekta försörjning för 
varje mänskligt behov, och allt är tillgängligt för oss idag, 
genom Jesus Kristus.

Evangeliet om Jesus Kristus ger oss total upprättelse till 
ALLT som förstördes i mänsklighetens fall då hon syndade. 
Genom Jesu försonande död på korset gav Gud oss 
återlösning och försoning på ett sjufaldigt sätt, genom att 
möta våra sju viktigaste behov.

När vi ser på Jesus Kristus och bekänner hans ställföreträdande 
död för vår skull och hans försonande blod som rann för 
våra synder, får vi del av Guds rikes underbara kraft och 
välsignelser. Låt oss nu öppna våra hjärtan och ta emot var 
och en av dessa kraftfulla evangeliska sanningar.

SANNING #1: JESUS ÄR VÅR 
RÄTTFÄRDIGHET

Vårt behov av rättfärdighet

Ända sedan den första synden i Edens lustgård, förstördes 
den gudomliga värdighet och rättfärdighet som Adam 
och Eva var skapade med. Från början hade Gud tänkt att 
mänskligheten skulle vara helig, ren och rättfärdig. Guds 
originalplan var att vi skulle vara heliga, såsom han är helig. 
Människor över hela vår jord längtar innerst inne efter en sak 
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– syndernas förlåtelse och gemenskap med sin Skapare. Guds 
längtan är att förlåta alla människor och göra dem rättfärdiga.

Då Adam och Eva syndade, spred sig synden och döden 
till hela mänskligheten och gjorde alla orättfärdiga. ”Därför 
är det så: Genom en människa har synden kommit i världen och 
genom synden döden, och så har döden kommit över alla människor, 
eftersom alla har syndat.”  Rom 5:12 RB

Gud sände sin Son Jesus Kristus för att ta bort vår synd och 
för att ge oss hans rättfärdighet som gåva.  

”Alltså, så som genom en endas fall fördömelse kom över alla 
människor, så har det också kommit rättfärdiggörelse till liv över 
alla människor genom en endas rättfärdighet. Ty liksom genom en 
människas olydnad många har blivit syndare, så skall också genom 
den endes lydnad många bli rättfärdiga...”  Rom 5:18-19 RB

Vår tillgång till Rättfärdighet

I Gamla testamentet uppenbarar sig Gud som Jehova 
Tsidkenu, ”Herren vår rättfärdighet.” ”I hans dagar skall Juda 
bli frälst och Israel bo i trygghet, och detta är det namn man skall ge 
honom: HERREN vår rättfärdighet.” Jer 23:6 

I Nya testamentet bar Jesus vår synd på korset och det är 
han som ger rättfärdighetens gåva till var och en som tar 
emot honom. 

”Ty om döden genom en endas fall fick herravälde genom denne 
ende, så skall ännu mycket mer de som tar emot den överflödande 
nåden och rättfärdighetens gåva, regera i liv genom en enda, Jesus 
Kristus.”  Rom 5:17 RB 

BE denna bön:  ”Tack Jesus för rättfärdighetens gåva. Du tog 
min synd och orättfärdighet på korset. Jag tror på dig nu och tar 
emot din rättfärdighet. Amen.” 
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SANNING #2: JESUS ÄR VÅR FRID

Vårt behov av frid

I varje land och folkgrupp söker mänskligheten efter frid 
med Gud. Miljoner söker genom olika ritualer, religiösa 
aktiviteter, blodsoffer och offer, utan någon framgång. 

Hanna och jag har sett muslimer ropa i sina moskéer tidigt 
om morgonen, under dagen och sent på kvällen efter frid 
med Gud. Vi har sett hinduer som tillber djävulska avgudar, 
statyer med åtta armar och två huvuden, i längtan efter frid 
med Gud, utan framgång. I västvärlden söker sig allt fler till 
New Age och ockultism i sin längtan efter frid med Gud. 
Människan oavsett kultur, nationalitet eller religiös bakgrund 
längtar innerst inne efter samma sak – frid med Gud.

Krig, våld, mord, hat, trasiga familjer, bitterhet, lidande och 
misshandel beror alla på saknaden av frid i människans hjärta. 
Människans själ längtar efter frid med Gud, med sig själv och 
med sin omgivning. Detta är ett behov som ingen religion på 
jorden kan möta, bara en levande älskande Gud. Harmoni och 
frid med Gud är det enda botemedel som kan ta bort det inre 
kaos och den konflikt som regerar i människans ande.  

Vår tillgång till frid

I Gamla testamentet uppenbarar sig Gud som: Jehova Shalom, 
”Herren är frid.” ”Men HERREN sade till honom: ”Frid vare med 
dig! Frukta inte, du skall inte dö.” Då byggde Gideon ett altare där 
åt HERREN och kallade det HERREN är frid.” Dom 6:23-24 

I Nya testamentet bar Jesus på korset vårt inre kaos och 
våra inre konflikter med Gud, konflikter med oss själva och 
med vår omgivning och gav oss därmed sin frid. 

”Ty det har behagat Fadern att låta hela fullheten bo i honom och 
genom honom försona allt med sig själv, sedan han har stiftat frid 
genom blodet på hans kors genom honom, vare sig det som är på 
jorden eller det som är i himlen.” Kol 1:19-20 RB  
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BE denna bön: ”Tack Jesus för din frid. På korset tog du allt mitt 
inre kaos och konflikter. Jag tror på dig. Du är fridens Konung. Jag 
tar emot din frid nu. Amen.” 

SANNING #3: JESUS ÄR VÅR HERDE

Vårt behov av vägledning

Efter att Adam och Eva bröt mot Guds bud och synden kom 
in i deras liv, tappade de all kontakt med Gud och hans 
vägledning. Vi är alla i behov av vägledning och korrigering 
i livet för att undvika att bli lurade och gå vilse i livet. 

Fienden går runt som ett rytande lejon för att slå ner 
människan med bedrägeri, villfarelse, misslyckanden och 
svek. Djävulen gör allt för att lura oss och leda oss på fel väg 
i livet. Lyckas han inte leda oss helt till tillfördärvet så leder 
han oss bort från Guds plan och vilja med våra liv. Djävulen 
vill locka oss bort från Guds plan och han erbjuder oss alltid 
något som ser bra ut, men det är inte Guds bästa. Det var 
precis så här det gick till när han vilseledda Adam och Eva i 
Edens lustgård. Människan är vilsen och mållös och blir lätt 
lurade av fienden utan kontakt med sin Skapare.

Genom historien har mänskligheten sökt efter gudomlig 
instruktion och vägledning. I västvärlden har New Age-
rörelsen lett miljoner människor vilse, rakt in i djävulens 
svekfulla och hemska armar. I många länder i tredje världen 
bedrar häxkonst och ockultism otaliga skaror och leder dem 
in i mörkret. Varför? Jo, därför att människan är vilsen och 
mållös och längtar efter vägledning av ”en högre makt”.

Prisat vare Gud! Han har gjort en väg för oss att höra rösten 
och ta emot vägledning från den sanne herden, Jesus Kristus! 
Även när allt ser hopplöst ut och du står inför svåra val, så 
lovar Jesus att leda och föra dig in på den rätta vägen.
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Vår tillgång till vägledning

I Gamla testamentet uppenbarar sig Gud som Jehova Rohi, 
”Herren är min herde.””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

Eftersom Jesus bar vårt bedrägeri och vår villfarelse på 
korset, kan han ge vägledning till alla dem som tar emot 
honom.  ”Mina får hör min röst, och jag känner dem, och de 
följer mig.” Joh 10:27 RB

BE denna bön: ”Tack Jesus för din vägledning. Du tog mitt 
bedrägeri och min villfarelse på korset. Jag tror på Dig. Du är min 
Herde. Jag kan nu höra din röst och jag tar emot din vägledning 
varje dag i mitt liv. Amen.” 

SANNING #4: JESUS ÄR VÅR HELARE

Vårt behov av helande

Smärta, krämpor, svagheter och sjukdom förstör våra 
kroppar. Sjukdom kom in i vår värld som en konsekvens av 
syndafallet och slår ner oss så vi inte kan leva det liv som 
Gud har tänkt. Sjukdom är ett verk av satan. Helande är ett 
verk av Gud. Gud är en god Gud som vill att hans skapelse 
ska må bra. Satan är en ond djävul som vill förstöra Guds 
skapelse, därav också vår kropp.

Guds vilja är att alla ska bli helade. Guds vilja är att du ska 
leva i hälsa och att du ska betjäna helande till alla du möter. 
Helande är Guds vilja för alla människor. Detta är en av 
evangeliets stora sanningar. 

Vissa menar att sjukdom och lidande kan vara Guds vilja 
och citerar då gärna Job i Bibeln. Tänk noga på vem det var 
som slog Job med sjukdom, det var satan och han kunde 
bara göra det för att Gud tillät honom det för en kort tid. Det 
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var Gud som senare helade och upprättade Job fullständigt! 
Gud är läkaren som vill bota och hela oss, medan synden 
och djävulen vill drabba oss med sjukdom.

I sin tjänst botade Jesus alla som var sjuka. Jesus kom för 
att visa oss Guds kärlek, natur och vilja att hela alla som är 
sjuka. Hela Jesu tjänst i evangelierna är fylld med helande 
och mirakler som visar att han är vår läkare.

Jesus är din Herre och helare. Genom hans död på korset 
finns helande tillgängligt för alla som behöver helande idag. 
Tro på Jesus Kristus och ta emot ditt helande idag.

Vår tillgång till helande

I Gamla testamentet uppenbarar sig Gud som Jehova Rapha, 
”Herren som helar.” ”Om du hör HERRENS, din Guds, röst och 
gör det som är rätt i hans ögon och 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

I Nya testamentet bar Jesus alla våra sjukdomar och smärtor 
på korset och gav oss tillgång till vårt helande.  

”Och när kvällen kom, förde de till honom många som var besatta 
av onda andar. Och han drev ut andarna med sitt ord och botade 
alla som var sjuka, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom 
profeten Jesaja, som säger: Han tog på sig våra svagheter, och våra 
sjukdomar bar han.”  Matt 8:16-17 RB

BE denna bön: ”Tack Jesus för ditt helande. På korset tog du 
min sjukdom och mina smärtor. Jag tror på dig. Du är min läkare. 
Jag tar nu emot hälsa för min kropp. Tack Jesus. Amen.” 

SANNING #5: JESUS ÄR VÅR FÖRSÖRJARE

Vårt behov av materiella ting

Brist på materiella behov hindrar och håller mänskligheten 
i fattigdom, mitt i en värld av överflöd. Det är inte Guds 
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vilja att någon ska lida i fattigdom. När Gud skapade 
världen skapade han Edens lustgård som var full av Guds 
goda tillgångar och försörjning. Det var först när synden och 
djävulen kom in och förstörde Guds skapelse som fattigdom 
kom in i vår värld och drabbade mänskligheten.

Då Gud skapade världen ville han att vi skulle glädjas över 
den vackra värld han skapat, en värld av överflöd, och att 
alla våra materiella behov skulle bli tillgodosedda.

En del människor säger att Gud vill att jag ska vara fattig 
därför att Job i Bibeln led av fattigdom. Jobs lidande var ett 
verk av satan. Gud tillät Job att lida av fattigdom för en kort 
tid för att bevisa att Job inte skulle vända Gud ryggen. Senare 
upprättade Gud Job och han blomstrade och var rik i allting.

Se på Abraham, Josef, David och Salomon i Bibeln för att 
nämna några som var mycket rika på Guds tillgångar och 
välsignelser. De fick ta del av Guds välsignelser, inte bara 
för sin egen del, utan därför att de skulle kunna vara en stor 
välsignelse för alla de människor Gud hade anförtrott dem.

Guds vilja för oss är att få alla våra behov tillgodosedda, så 
att vi kan vara en välsignelse för andra. Gud vill inte att du 
ska vara en miljonär och simma runt i en sjö av guldpengar 
för dina egna själviska ändamål. Gud vill att du ska ha 
tillräckligt med tillgångar för dig och din familj och så att 
du ska kunna vara en välsignelse för andra människor i nöd.

Ekonomiskt välstånd betyder i sin enklaste form att ha 
tillräckligt med tillgångar för dina dagliga behov och för att 
utföra ditt Guda givna uppdrag. ”Och min Gud skall fylla alla 
era behov efter sin rikedom i härlighet genom Kristus Jesus.” Fil 4:19 RB

I Nya testamentet bar Jesus all vår fattigdom på korset och 
kan idag ge välstånd åt alla de som tar emot honom. ”För ni 
känner vår Herres, Jesu Kristi, nåd, att fastän han var rik, blev han 
likväl fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli 
rika.” 2 Kor 8:9 RB
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BE denna bön: ”Tack Jesus för din försörjning. På korset tog du 
all min fattigdom och brist. Jag tror på dig. Du är min försörjare. 
Jag tar emot din försörjning för mitt dagliga behov och uppdrag 
som Gud gett mig. Tack Jesus. Amen.” 

SANNING #6: JESUS KOMMER MED            
GUDS NÄRVARO

Vårt behov av Guds närvaro

Att vara separerad från Gud ger ensamhet, tomhet, förtvivlan 
och hopplöshet i våra liv, i våra familjer och i vår värld. När 
vi är separerade från Gud lider vi av en hemsk känsla av att 
vara långt borta från Guds närvaro.

En del läkare har sagt att en av de största sjukdomarna i 
västvärlden är ensamheten. Det finns ensamhet som ingen vän, 
familj, syster eller broder någonsin kan fylla. Du är ett tempel 
åt den helige Ande, skapad för att njuta av Guds närvaro. 
Ensamheten som människor lider av kan bara fyllas av Gud själv.

Faktum är att vi alla behöver en vän som är närmre än en 
broder, och jag har goda nyheter: ”men det finns en vän som är 
mer hängiven än en bror.” Ord 18:24 Hans namn är Jesus Kristus, 
och då han kommer in i ditt liv, kommer han med Guds 
närvaro till dig.

Då evangeliet predikas, förlöses Guds närvaro och fyller var 
och en som öppnar sitt hjärta för Jesus. Vi ser detta hända i 
våra möten och kampanjer hela tiden. Människor som tar 
emot Jesus som sin herre och frälsare, vittnar ofta om hur 
Guds närvaro fyllt dem.

Många människor som kommer till våra möten och är bundna 
av onda andar, blir satt fria och fyllda med den helige Andes 
närvaro. Då ljuset från evangeliet, Jesus Kristus, flyttar in i 
en persons liv, måste mörkret fly.
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Den helige Andes närvaro blir tillgänglig för dig när du 
bekänner Jesus Kristus som din herre och frälsare. Jesus 
öppnade vägen för dig så att du kan bli uppfylld av Guds 
närvaro och gemenskap, så att all din innersta tomhet och 
ensamhet får lämna.  

Vår tillgång till Guds närvaro

I Gamla testamentet uppenbarar sig Gud som Jehova 
Shammah, ”Herren är närvarande.” ”Runtom skall staden 
mäta 18 000 alnar, och för all framtid skall dess namn vara: Här är 
HERREN.” Hes 48:35  

I Nya testamentet bar Jesus alla vår ensamhet och tomhet 
på korset, och ger idag Guds närvaro till alla som tar emot 
honom. Genom Jesu Kristi blod förs vi nära Gud och kan 
leva i hans närvaro. ”Men nu har ni, som en gång var långt 
borta, i Kristus Jesus kommit nära genom Kristi blod.” Ef 2:13 RB

BE denna bön: ”Tack Jesus för Guds närvaro. På korset tog du all 
min tomhet och ensamhet. Jag tror på dig. Du tog Guds närvaro in 
i mitt liv. Jag tar nu emot Guds närvaro genom den helige Ande. 
Helig Ande, fyll mig nu. Tack Jesus. Amen.” 

SANNING #7: JESUS ÄR VÅR SEGER 

Vårt behov av seger

Nederlag, misslyckanden, förlust, rädsla och modlöshet 
hindrar oss från att lyckas och göra det Gud tänkt för 
oss. Fienden gör allt för att stoppa och förgöra oss och de 
drömmar Gud fött i våra hjärtan. Fienden gör allt för att 
hindra oss från att lyckas och uppleva de segrar Gud har 
planerat för våra liv.

Många drömmar och visioner hinner knappt födas innan 
djävulen sänder all slags motstånd och dödar det Gud vill 
föra fram. ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. 
Jag har kommit för att de skall ha liv och ha det i överflöd.” Joh 10:10 
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Djävulen vill att du ska vara en förlorare i livet, men Gud vill 
att du ska vara en vinnare i livet. Gud sände Jesus för att ge 
dig liv i överflöd! HALLELUJA! Gud vill att du ska lyckas 
i livet. Han vill att du ska vara framgångsrik i ditt liv och i 
din tjänst. Gud vill att du ska leva i seger varje dag! Gud vill 
att dina drömmar och visioner skall bli en verklighet. Du är 
skapad för att lyckas, blomstra och vara fruktbärande i det 
Gud kallat dig att göra. 

Du är född till en vinnare, ett fruktbärande träd och en 
framgångsrik tjänare av evangeliet. ”Han är som ett träd, 
planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars 
blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.” Ps 1:3  

Vår tillgång till seger

Gud visar oss sin försörjning och vilja att ge oss seger i 
sitt Ord: Herren blev vårt baner/vår seger – Jehova Nissi 
(2 Mos 17:15) då Kristus triumferade över alla furstar och 
väldigheter (Kol 2:15) och räddade oss från mörkret (Kol 
1:13) och gjorde om intet alla djävulens gärningar (1 Joh 3:8).

I Gamla testamentet uppenbarar sig Gud som Jehova Nissi, 
”Herren vårt baner.” ”Och Mose byggde ett altare och gav det 
namnet HERREN mitt baner.”  2 Mos 17:15

I Nya testamentet bar Jesus alla våra nederlag på korset 
och kan idag ge seger till alla som tar emot honom. 
Jesus tillintetgjorde djävulens gärningar och räddade 
oss från mörkret då han triumferade över furstarna och 
väldigheterna.

”Han har avväpnat furstendömena och makterna och låtit dem bli 
till skam inför alla, genom att han triumferade över dem på det.”  
Kol 2:15 RB

”Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på 
djävulens gärningar.” 1 Joh 3:8
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BE denna bön: ”Tack Jesus för din seger. På korset tog du alla 
mina nederlag, misstag och misslyckanden. Jag tror på dig. Du 
ger mig Guds seger i mitt liv. Tack för att jag är huvud och inte 
svans. Tack för att jag är framgångsrik och fruktbärande, på 
grund av din seger på korset för mig. Tack Jesus. Amen.” 
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Kapitel 13

Skördekampanjer               
i Nya Testmanetet

”Filippus kom ner till en stad i Samarien och predikade Kristus 
för dem. Och folket gav enhälligt akt på det som Filippus talade, 
när de hörde och såg de mirakler han gjorde. Ty från många som 
var besatta, for de orena andarna ut under höga rop, och många 
lama och krymplingar blev helade. Och det blev stor glädje i den 
staden.” Apg 8:5-6 RB

Det finns många sätt vi kan predika evangeliet på. Den 
helige Ande är kreativ och använder många olika medel 
och sätt för att sprida evangeliet över världen. Det finns 
de som passionerat predikar evangeliet genom TV, radio, 
internet, böcker, traktater, en-till-en evangelisation, 
cellgrupps evangelisation, intressebaserad evangelisation, 
sjukhus, fängelseevangelisation och gatuevangelisation etc. 
Ingen av dessa metoder och sätt är fel, bara olika vägar att 
kommunicera samma budskap till olika målgrupper. 

Personligen tror jag starkt att vi behöver respektera och 
värdera varje metod och alla de sätt som vi kan använda för 
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att sprida evangeliet på, till en förlorad och döende värld. Vi 
behöver se helheten och vikten av alla ”fiskeredskap” som 
Gud gett till sin församling för människofisket. Den helige 
Ande ger olika människor olika gåvor, talanger, idéer och 
drömmar och Gud vill att dessa skall få aktivera dig till 
kreativ handling i själavinnande.

Personligen har Gud gett mig drömmen och en brinnande 
passion att predika evangeliet för stora folkskaror på enkla 
plattformar bland jordens onådda folkslag i Afrikas och 
Asiens hjärta. Jag är passionerad över att hålla så kallade 
skördekampanjer som vi kallar dem, där tusentals får höra 
evangeliet förkunnat med passion, glöd och kraft och med 
mirakler som visar att Jesus lever idag. Med andra ord, den 
metod som jag brinner mest för och som jag verkar mest i är 
kampanjevangelisation eller massmirakelmöten. Jag tror Gud 
vill öppna dina och mina ögon för detta evangelisationssätt 
som på många håll försvunnit delvis eller helt, men som bär 
mycket rik frukt på andra delar i vår värld.

Denna bok betonar evangelistens tjänst och fokuserar på 
att predika evangeliet ansikte mot ansikte till människor. 
Som vi just läste i inledningen i detta kapitel kom Filippus 
till Samarien och hela staden fick höra evangeliet. Jag 
kommer nu att ta med dig på en spännande studie av 
den metod som jag personligen gillar mer än alla andra 
metoder att sprida evangeliet på, nämligen öppna 
kampanjer utomhus. Personligen gillar jag att kalla dessa 
kampanjer för skördekampanjer, då de bärgar in skörden 
av förlorade människor.

Jag tror att Gud kallar dig att predika evangeliet till 
hundratals, ja tusentals, kanske till och med tiotusentals av 
människor på samma gång. Jag tror att en eld brinner inom 
dig att vinna många tusen människor för Jesus. Detta är 
samma anledning till varför du läser denna bok. Jag tror att 
du kan predika evangeliet för en hel by eller stad, och leda 
tusentals till frälsning i Jesus Kristus. 
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Låt detta kapitel bli en språngbräda för dig och vad Gud kan 
och vill göra i ditt liv och i din tjänst. Om Filippus kunde predika 
för tusentals människor i Samarien, så kan du det också!

EN INSPIRERANDE STUDIE AV GUDS ORD

Då jag studerar Guds ord som en evangelist, har jag en 
speciell förkärlek till Jesu tjänst, de första lärjungarnas 
evangelisationsarbete, och givetvis Paulus fantastiska 
missionsresor. Jag älskar att se Jesus och de första lärjungarna 
predika evangelium till tusentals människor, där hela byar 
och städer tar emot Guds rike.

En gång var jag med på en konferens i Norge där pionjären 
av mirakelkampanjer T.L. Osborn undervisade. Han gjorde 
ett intressant utlåtande. Han sade att någon borde göra ett 
utdrag av allting i Nya testamentet som handlar om 1) Kristi 
försoning 2) Jesu blod och 3) förlåtelse för synder, och göra 
en bok om det.

Detta kapitel är konstruerat på den idén, och på de evangeliska 
mirakelkampanjer som vi kan finna genom Nya Testamentet. 
Låt oss igen se på Jesus och hans tjänst med öppna ögon. 
Jesus är vår modell och vårt bästa exempel på evangelisation, 
särskilt då det kommer till massevangelisation. 

JESU PRIMÄRA UPPDRAG

Vad var Jesus primära uppgift och uppdrag här på jorden? 
Att dö på korset? Att betala mänsklighetens synd? Att 
besegra djävulen? Svaret är nej. Det var inte Jesus primära 
uppdrag. Jesus primära uppdrag var inte bara att dö för 
mänsklighetens synd. Om det hade varit hans primära 
uppdrag, skulle han bara ha dött. Om Jesus primära 
uppdrag var att besegra djävulen, skulle han ha gjort det och 
omedelbart återvänt till himlen.
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Det primära uppdraget Jesus hade var att föra himmelriket 
till jorden. Hans uppdrag var att föra himmelriket till 
mänskligheten. ”Men sedan Johannes hade blivit satt i fängelse, 
kom Jesus till Galiléen och predikade evangelium om Guds rike, 
och sade: Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära. Omvänd er 
och tro evangelium.” Mark 1:14-15 RB

Hans död på korset var inte målet; det var ett nödvändigt 
steg för att rena oss från synden och öppna dörren för oss att 
kunna komma in i himmelriket. Döden på korset och Kristi 
uppståndelse öppnade vägen för oss att komma in i Guds rike.

JESUS HÖLL SKÖRDEKAMPANJER 
UTOMHUS

Jesus gick från by till by och predikade evangeliet om att Guds 
rike, nu hade kommit nära. Jesu hjärta brann med en passion, 
inte bara för att rädda några få syndare eller hela några sjuka, 
utan för att hela Israel skulle få höra evangeliebudskapet om 
Guds rike. Jesus längtade efter att hans lärjungar, där du och jag 
räknas in, en dag skulle ta budskapet om frälsning till jordens 
yttersta gräns, ja till alla stammar, folkslag och tungomål.

Ofta då Jesus predikade, samlades tusentals för att höra och 
ta emot evangeliets budskap. Jesus predikade på vad vi kan 
kalla skördekampanjer. Skördekampanjer är fortfarande 
en del av Guds plan för att expandera hans rike, och föra 
frälsning till mänskligheten. Som församling, Kristi kropp, 
måste vi känna igen och omfamna alla Guds metoder för att 
nå en förlorad och döende värld. 

En av dessa metoder är skördekampanjer. Faktum är 
att vi finner skördekampanjer genom evangelierna, 
Apostlagärningarna och större delen av Nya testamentet. 
Jesus använde sig av flera olika metoder då han 
evangeliserade och om och om igen talade han till hela byar 
och städer för tusentals samtidigt och demonstrerade Guds 
rike med mirakler, helandeunder och demonbefrielser. 
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VAD ÄR EN BIBLISK SKÖRDEKAMPANJ?

Skördekampanjer benämns ibland som Mirakelkampanjer, 
Mirakelfestivaler, Korståg och Jesusfestivaler. De syftar och 
innebär egentligen samma sak, men personligen föredrar 
jag skördekampanjer som jag nämnde tidigare. I vissa 
länder och kulturer använder vi helandefestivaler eller 
mirakelfestivaler för att på ett bättre sätt kunna nå folket 
som bor där. 

I detta kapitel kommer vi att utforska de bibliska 
skördekampanjerna och Guds plan för evangelister att 
bli hans redskap till att nå de förlorade massorna. Vi 
kommer att utforska detta koncept, och vi börjar i Matteus 
evangelium och avslutar i Apostlagärningarna. Denna 
studie kommer att ge dig en större förståelse, insikt och 
känsla för skördekampanjer.

Jag vill understryka faktumet att även om kampanjerna 
är unika och ser olika ut, så finns det tre gemensamma 
fundament som kan hittas i varje kampanj. Dessa tre är:

1. Små eller stora skaror som samlas för att höra evangeliet.

2. Evangeliet om Jesus Kristus predikas.

3. Förlorade människor blir frälsta och mirakler sker.

I min studie har jag upptäckt nära tjugo unika 
skördekampanjer i Nya testamentet. Utav dessa har jag 
valt ut elva stycken kampanjer som jag vill att vi läser om 
tillsammans och som tydligt visar den otroliga inverkan 
som en skördekampanj har på en plats. Låt dessa bibliska 
skördekampanjer inspirera dig, ingjuta tro och förväntan på 
vad Gud vill och kan göra i vårt land, i vår kontinent, i vår 
värld, genom dig och din tjänst och i vår tid i detta sista varv 
av missionsbefallningen.
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JESU SKÖRDEKAMPANJER

”Och Jesus gick omkring i hela Galiléen och undervisade i deras 
synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags 
sjukdomar och alla slags krämpor bland folket. Sedan spred sig ryktet 
om honom över hela Syrien. Och man förde till honom alla sjuka. 
Dessa led av olika slags sjukdomar, och var plågade av smärtor. Det 
fanns de som var besatta av onda andar, de som var sinnessjuka och 
de som var lama, och han botade dem. Och mycket folk följde honom 
från Galiléen, från Dekapolis, från Jerusalem, från Judéen och från 
andra sidan Jordan.” Matt 4:23 – 25, Luk 6:17-19 RB

”Och Jesus gick därifrån vidare och kom till Galileiska sjön. Och han 
gick upp på berget och satte sig där. Och mycket folk kom till honom, 
och de hade med sig lama, blinda, stumma, krymplingar och många 
andra, och de lade dem för Jesu fötter, och han botade dem, så att 
folket förundrade sig, när de såg stumma tala, krymplingar bli friska, 
lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud.” Matt 15:29-31 RB

”Och på kvällen när solen hade gått ner, förde de till honom alla 
som var sjuka och besatta av onda andar. Och hela staden var 
samlad utanför dörren. Och han botade många som led av olika 
slags sjukdomar och drev ut många onda andar, men han tillät inte 
de onda andarna att tala, eftersom de visste vem han var.” Mark 1:32-34, 

Luk 4:38-41 RB

”Men Jesus och hans lärjungar drog sig undan till sjön. Och en stor 
folkskara från Galilén följde med honom. Också från Judéen, och från 
Jerusalem, och från Iduméen, och från andra sidan Jordan, och de som 
bodde omkring Tyrus och Sidon, en stor folkskara kom till honom, när 
de hörde om de stora gärningar han gjorde. Och han sade till sina 
lärjungar, att en båt skulle hållas till hands åt honom för folkets skull, 
för att de inte skulle tränga sig inpå honom. Ty han botade många, 
så att alla som hade några plågor trängde sig inpå honom för att få 
röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom, föll de ner för 
honom och ropade, och sade: Du är Guds Son.” Mark 3:7-11 RB

”Och han gick ner med dem och stannade på en jämn plats. Och 
där var en stor mängd av hans lärjungar, och mycket folk från hela 
Judéen och Jerusalem, och från kusten vid Tyrus och Sidon, vilka 
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hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar, 
och de som var plågade av orena andar. Och de blev botade. Och allt 
folket sökte efter att få röra vid honom, eftersom kraft gick ut från 
honom och botade alla.” Luk 6:17-19, Matt 4:23-25 RB

”Och apostlarna kom tillbaka och berättade för honom allt det de 
hade gjort. Då tog han dem med sig och gick avsides till en enslig 
plats, som ligger vid en stad som heter Betsaida. Då folket fick veta 
detta följde de efter honom. Och han tog emot dem och talade till 
dem om Guds rike och botade dem som hade behov helande.” Luk 

9:10-11, Joh 6:1-2 RB

Jesus predikade här evangeliet om Guds rike till skaror, 
tusentals människor och hela städer. HALLELUJA! Vilka 
segrar för Guds rike Jesus var med om då han gick från by 
till by, från stad till stad och predikade himmelriket och 
betjänade människorna med syndernas förlåtelse, helande till 
de sjuka och befrielse till de fångna. Detta är vår modell och 
vårt exempel vi är kallade att följa. Låt Jesu skördekampanjer 
inspirera dig och uppmuntra dig att det kan ske igen, i vårt 
land, i varje land, i vår tid! Amen! 

Jesus lämnade sedan över stafettpinnen till sina apostlar och 
lärjungar som sedan fortsatte att göra vad de sett sin mästare 
göra. Låt oss nu följa med Petrus, Filippus, Paulus och de 
andra troende på deras skördekampanjer. Lägg märke till att 
samma sak som Jesus fick uppleva och se, sker nu genom 
hans lärjungar. Detta är Guds vilja och plan för oss idag, att 
vi ska fortsätta Jesu mirakeltjänst och kampanjmission idag 
på 2000-talet.

PETRUS SKÖRDEKAMPANJ

”Då stog Petrus upp med de elva och höjde sin röst och talade 
till dem […]: Jesus från Nasaret, en man som inför er har blivit 
bekräftad av Gud genom kraftgärningar och under och tecken, som 
Gud gjorde genom honom bland er, som ni också själva vet. Honom 
som blev utlämnad åt er genom Guds bestämda rådslut och vetskap 
i förväg, har ni tagit och med onda mäns händer korsfäst och dödat. 
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Honom har Gud uppväckt, efter att han hade löst dödens smärtor, 
eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av den […] 
Därför skall nu hela Israels hus vara helt förvissade om att denne 
Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och 
till Kristus. När de hörde detta, fick de ett styng i hjärtat och de 
sade till Petrus och till de andra apostlarna: Män och bröder, vad 
skall vi göra? Då sade Petrus till dem: Omvänd er och låt var och 
en av er döpa sig i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse och ni 
skall få den Helige Ande som gåva. Ty åt er är löftet givet och åt 
era barn och åt alla dem som är långt borta, så många som Herren 
vår Gud, skall kalla. Också med många andra ord vittnade och 
förmanade han dem, och sade: Låt er frälsas från detta onda släkte. 
De som då med glädje tog emot hans ord, lät döpa sig, och så ökades 
församlingen den dagen med omkring tre tusen själar.” Apg 2:14-41 RB

APOSTLARNAS SKÖRDEKAMPANJ

”Och många tecken och under skedde bland folket genom 
apostlarnas händer. Och de var tillsammans i full enighet i Salomos 
pelargång. Och av de andra vågade ingen ansluta sig till dem, 
men folket uppskattade dem mycket. Och ännu fler kom till tro på 
Herren, skaror av både män och kvinnor, så att de bar ut de sjuka 
på gatorna, och lade dem på bäddar och på bårar, för att Petrus 
skugga skulle falla på någon av dem, när han gick förbi. Och det 
kom även en stor skara från städerna runt omkring till Jerusalem 
och förde med sig sjuka och dem som plågades av orena andar, och 
de blev alla helade.” Apg 5:12-16 RB

FILLIPUS SKÖRDEKAMPANJ

”Men de som hade skingrats gick omkring och predikade ordet. 
Filippus kom ner till en stad i Samarien och predikade Kristus 
för dem. Och folket gav enhälligt akt på det som Filippus talade, 
när de hörde och såg de mirakler han gjorde. Ty från många som 
var besatta, for de orena andarna ut under höga rop, och många 
lama och krymplingar blev helade. Och det blev stor glädje i den 
staden.” Apg 8:4-8 RB
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DE TROENDES SKÖRDEKAMPANJ

”Och de som hade skingrats på grund av den förföljelse som 
började med Stefanus, drog vidare ända till Fenicien och Cypern 
och Antiokia. De predikade inte ordet för andra än judar. Men där 
var bland dem några män från Cypern och Cyrene, som när de 
kom till Antiokia talade till grekerna och predikade evangeliet om 
Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal 
kom till tro och omvände sig till Herren.” Apg  11:19-21 RB

PAULUS SKÖRDEKAMPANJ

”Följande sabbat kom nästan hela staden tillsammans för att höra 
Guds ord. Men när judarna fick se allt folket, fylldes de av avund, 
och talade emot det som Paulus predikade genom att smäda och 
säga tvärt emot. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt och 
sade: Det var nödvändigt att Guds ord först skulle predikas för 
er. Men eftersom ni stöter det ifrån er och inte anser er värdiga 
det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Ty Herren 
har så befallt oss: Jag har satt dig till ett ljus för hedningarna, 
för att du skall bli till frälsning intill jordens yttersta gräns. När 
hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade Herrens ord, 
och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv. Och 
Herrens ord spreds över hela området.” Apg 13:44-49 RB
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Kapitel 14

Kraften för att bli       
Kristi ambassadör

”Men ni skall få kraft efter att den Helige Ande har kommit över er 
och ni skall vara vittnen åt mig både i Jerusalem och i hela Judeen 
och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Apg 1:8 RB

Sista varvet av missionsbefallningen är och måste vara vårt 
fokus som Guds församling att springa. Vårt mandat och vår 
kallelse som Jesu Kristi efterföljare är först och främst att ta 
evangeliet till jordens yttersta gräns. Oavsett vad din gåva, 
kallelse, smörjelse eller bakgrund är, så är du kallad av vår 
Herre Jesus Kristus till att bli hans ambassadör, budbärare, 
och vittne till en förlorad värld.

I detta kapitel kommer vi att tala om kraften Gud vill bekläda dig 
och mig med, så vi kan bli hans ambassadörer. Gud vill ge dig 
den helige Andes kraft så att du och din tjänst blir effektiv och 
fruktbärande. Den helige Ande är Guds gåva till oss. Kort och 
gott så är den helige Ande vår hjälpare i den kallelse vi fått av 
Jesus. Den helige Ande vill bekläda dig med Guds arbetskläder, 
så du kan springa ditt lopp som Gud gett dig att springa.
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DEN HELIGE ANDES KRAFT OCH ELD

En av de viktigaste sanningarna att omfamna och uppleva i 
våra liv, är den helige Andes eld och kraft. Gud i himlen sände 
Jesus till jorden för att föra himmelriket till jorden, men innan 
Jesus började sin tjänst, blev han beklädd med den helige 
Andes kraft.  

Gud har tänkt att du ska ha samma kraft och smörjelse som 
Jesus själv hade. Gud vill sända dig till de förlorade och 
onådda människorna, men inte i din egen kraft eller styrka, 
utan med den helige Andes kraft. Gud vill sända dig till 
byarna och städerna som aldrig förr har fått höra evangeliet. 
Gud vill sända dig för att predika, undervisa, bota de sjuka 
och kasta ut de onda andarna. För detta arbete behöver du 
Guds KRAFT! 

MITT MÖTE MED DEN HELIGE ANDE 
FÖRVANDLADE MITT LIV

Jag var en tjugo år ung man och på väg att börja studera till 
civilingenjör på universitetet. Jag slutförde ambitiöst mina 
gymnasiestudier både i Sverige och i USA, där jag läste på 
High School ett år med mycket bra betyg. Jag var inställd 
på att bli en framgångsrik ingenjör som skulle utveckla nya 
tekniska lösningar och bli en rik man. Jag hade planerat mitt 
liv, utan att planera med Gud. Allt detta skulle förändras, 
bokstavligen, ”över en natt.”

Under våren 1999 så började Gud förändra allting i mitt liv. 
Min mamma, som är en mycket omsorgsfull och gudfruktig 
mamma, bad alltid och uppmuntrade mig att följa Gud. Det 
var mycket som drog i mig och ville ta min uppmärksamhet, 
både i idrottsvärlden och olika världsliga lockelser. 

En dag gav min mamma mig en bok; Robert Tom - På Guds 
avlöningslista, en biografi av en sjöman som spenderade sitt 
liv och pengar på alkohol, och en syndig livsstil. En dag kom 
en andefylld Guds kvinna till hans hus och knackade på. När 
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han öppnade dörren var det som om mörkret i hans liv mötte 
ljuset, Jesus, som fanns i kvinnans liv. Han fick uppleva Jesus 
för första gången i sitt liv och Guds kraft kom över honom 
och förvandlade hela hans liv.

Han blev inte bara frälst, satt fri från demoniska krafter 
och förlåten för sina synder; han blev också döpt i 
den helige Ande, och tog emot kallelsen att predika 
evangeliet. ALLT detta hände i bara ett möte med den 
helige Ande! HALLELUJA!

Hans äktenskap blev upprättat och hans liv förvandlades 
radikalt. Han gick från den mörkaste avgrunden, till en 
fantastisk tjänst för Jesus Kristus – och fick se tusentals ta 
emot frälsning och helande i sin tjänst som Kristi ambassadör. 
I slutet av biografin säger han något som talade starkt till 
mig: ”Om Gud kan ta mig, ett vrak, upprätta mig, hela mig, 
förlåta mig, utrusta mig och använda mig i sin tjänst, då kan 
han använda vem som helst.”

Med denna bok i min hand, satte jag mig på min cykel och 
trampade i högsta fart till min pastor och sa till honom att 
han måste be för mig så jag får möta den helige Ande nu 
på en gång. Jag var så hungrig, så törstig på Gud. Jag var 
desperat efter ett möte med Gud och hans kraft. Jag ville 
ingenting annat än att få uppleva samma förvandling som 
sjömannen jag läst om. Jag ville att den verkliga kraften 
från Gud, den helige Ande skulle förvandla mitt liv.

Jag var frälst och tillhörde Jesus. Jag var döpt i vatten och 
följde Jesus så gott jag kunde, men jag hade inte tagit emot 
och upplevt den underbara gåvan från Gud, att bli döpt i 
den helige Ande och eld

Då jag gick in till min pastors vardagsrum, kunde han se min 
hunger. Han bad mig sitta ned i fåtöljen och slappna av i Guds 
närvaro. Sedan började vi be tillsammans. Då han bad och 
lade sina händer på mig, var det som en blixt av Guds eld från 
himlen slog ner i mitt huvud. Hela min kropp började vibrera 
av Guds kraft och en ström av Guds påtagliga närvaro gick 
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igenom hela min varelse. Det var den mest underbara känsla 
och upplevelse jag någonsin hade upplevt.

Det dröjde inte länge förrän nya tungor, det himmelska språk 
som Gud vill ge varje troende, kom ur min mun. Det var ord 
som var okända för mig, men inte för Gud. Jag grät av glädje. 
Tårarna strömmade från mina ögon då den helige Andes 
närvaro fyllde mig från topp till tå. Jag blev sannerligen döpt 
i den helige Andes kraft.

Den natten kunde jag inte sova på flera timmar, jag ville bara 
be i detta nya himmelska språk, och umgås med den helige 
Ande. Jag hade fått möta honom på djupet. Mitt liv var inte 
det samma. Jag var en ny person. Guds eld brann i mitt hjärta 
och nu fjorton år senare brinner den starkare än någonsin. 
HALLELUJA!!! All ära till Gud och tack helige Ande.

KALLELSEN OCH KRAFTEN HÖR IHOP

Från den dag då jag mötte den helige Ande, fick jag en 
brinnande längtan i mitt hjärta att predika evangeliet till jordens 
yttersta gräns. Både Guds kallelse och hans utrustning genom 
den helige Ande är nödvändigt för en framgångsrik tjänst i 
Guds rike. Gud gav mig både kallelsen som en Evangelist och 
kraften till tjänsten i ett och samma Guds möte. Samma sak 
vill och kan Gud göra med dig, han vill uppfylla dig med sin 
kraft och brännmärka dig med sin heliga kallelse. Gud har 
en unik kallelse han vill brännmärke dig med och den helige 
Ande vill bekläda dig med kraft just för din kallelse. 

Låt oss läsa vad Jesus säger till sina lärjungar om kallelsen 
och den helige Andes kraft:

”Och han sade till dem: Så står det skrivet, och därför var det 
nödvändigt att Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från 
de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas 
i hans namn bland alla folk, med början i Jerusalem. Och ni är 
vittnen om detta. Och se, jag skall sända löftet från min Fader 
över er. Men ni skall stanna kvar i staden Jerusalem, tills ni blir 
beklädda med kraft från höjden.”  Luk 24:46-49 RB
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Jesus kallade sina lärjungar att predika evangeliet till alla 
folk, stammar och nationer. MEN, innan han sände dem för 
att predika, instruerade han dem att vänta på att bli utrustade 
med den helige Andes kraft.

Du behöver både veta din personliga kallelse, och bli beklädd 
med kraften av den helige Ande, för att lyckas fullborda ditt 
lopp för Herren. Du kan aldrig lyda Guds kallelse i ditt liv 
och springa ditt lopp i din egen kraft. Jesus kallar dig och 
han vill också bekläda dig med den kraft du behöver för att 
vara hans ambassadör. Kallelsen ger dig riktningen i din 
tjänst och den helige Ande ger dig kraften du behöver för att 
utföra kallelsen.

KRAFTEN KOMMER FRÅN                            
DEN HELIGE ANDE

Hur kommer kraften till oss? Guds helige Ande är det som 
ger oss Guds kraft! Den helige Ande ger oss kraften vi 
behöver för att kunna bli Kristi ambassadörer.

”Men ni skall få kraft efter att den Helige Ande har kommit över er 
och ni skall vara vittnen åt mig både i Jerusalem och i hela Judeen 
och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Apg 1:8 RB

Du kommer att få kraft då du tar emot Guds helige Ande. 
Börja törsta och hungra efter Guds helige Ande, och han 
kommer att fylla dig! Detta är precis vad jag gjorde innan jag 
fick mitt möte med den helige Ande. Den helige Ande är en 
gentleman och väntar på din inbjudan. Bjud in honom just 
nu. Öppna ditt hjärta och välkomna honom in i ditt liv. Han 
älskar dig och vill uppfylla dig med sin kraft, närvaro, frid, 
glädje och kärlek.

Du kommer att få ta emot kraft då den helige Ande kommer 
över dig, kraft att bli hans vittne. Gud vill sända dig, beklädd 
med kraft, till förlorade människor i Sverige, och till jordens 
yttersta gräns. Kraften är för uppdraget, loppet som ligger 
framför dig, att göra Jesu gärningar och ännu större. 
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JESUS VAR UTRUSTAD MED DEN HELIGE 
ANDES KRAFT

Tänk dig Jesus och hur han som Guds Son började sin tjänst 
här på jorden. Han var hundra procent människa och hundra 
procent Gud. Han blev först döpt av Johannes döparen och 
därefter sänkte sig den helige Ande ner över honom. Han 
tog emot sin arbetsutrustning, kraften från den helige Ande. 
Jesus gjorde ingenting innan han var smord och beklädd 
med den helige Andes kraft. Dessa är några av Jesu första 
ord han uttalar i början av sin tjänst:

”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika 
glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut 
frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta 
frihet.” Luk 4:18

Guds helige Ande var över Jesus därför att Gud hade smort 
honom till att göra Guds gärningar. Jesus kunde göra alla 
Guds mäktiga gärningar eftersom Guds kraft var över 
honom. Utan den helige Andes kraft skulle Jesus inte kunnat 
göra allt det han gjorde i sin tjänst. Samma gäller för dig och 
mig idag, vi behöver den helige Andes kraft över våra liv.

Det första Jesus sade då han började sin tjänst var: ”Herrens 
Ande är över mig. . .” Jesus behövde den helige Andes kraft för 
uppdraget som Gud hade givit honom att slutföra. Om Jesus 
behövde den helige Andes kraft, hur mycket mer behöver 
inte då vi Guds kraft idag som hans tjänare?

Du och jag kan inte göra någonting utan den helige Ande. 
Smörjelsen och kraften från Guds helige Ande var NYCKELN 
för Jesu tjänst, och den helige Ande och hans kraft är nyckeln 
för vår tjänst idag. Om du är HUNGRIG idag, vill Gud 
bekläda dig med sin KRAFT så att du kommer att kunna 
göra samma gärningar som Jesus gjorde.
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DEN HELIGE ANDES ELD FINNS 
TILLGÄNGLIG FÖR ALLA MÄNNISKOR

Är den helige Ande och hans kraft för alla människor eller 
bara för några speciellt utvalda? Denna fråga tror jag vi alla 
någon gång har ställt oss. Vi får ett mycket tydligt svar i 
följande bibelvers:

”Det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta 
av min Ande över allt kött, och era söner och era döttrar skall 
profetera, och era ynglingar skall se syner, och era äldste skall 
drömma drömmar, och över mina tjänare och över mina tjänarinnor 
skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.”  
Apg 2:17-18 RB

Detta är ett så underbart skriftställe! Allt kött, alla människor 
skall få ta emot den helige Ande! Halleluja! Gud vill ge 
DIG sin helige Ande – hans kraft för att bli hans vittne till 
förlorade människor. Den helige Ande är för dig! Guds kraft 
är här idag för att välsigna dig – att göra det möjligt för dig 
att göra Guds gärningar. Gud utrustar inte bara några få 
speciella människor, utan han vill utrusta ALLA människor 
med sin kraft. Gud vill utrusta DIG med sin kraft.

ALLA LÄRJUNGAR TOG EMOT DOPET I DEN 
HELIGE ANDE

Församlingens födelse och den första vågen av evangelisation 
genom vanliga människor; kom som resultatet av att de 
blivit fyllda med den helige Ande.

”När pingstdagen var inne var de alla samlade i full enhet. Då 
kom plötsligt ett dån från himlen, som när en våldsam storm drar 
fram, och det uppfyllde hela huset där de satt. Och tungor som av 
eld visade sig för dem, vilka fördelade sig och satte sig på var och en 
av dem. Och de blev alla uppfyllda av den Helige Ande och började 
tala med andra tungomål, allteftersom Anden ingav dem att tala.”  
Apg 2:1-4 RB
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Kan du tänka dig den dagen då en ”våldsam storm” fyllde hela 
huset och ”tungor som av eld” kom över alla troende? Det var 
exakt det som hände på pingstdagen cirka 2000 år sedan.

Jag säger dig sanningen, med eller utan någon spektakulär 
manifestation, så faller Guds ande fortfarande på ALLA 
som hungrar och törstar efter den helige Ande. Gud har inte 
förändrats och den helige Andes eld är fortfarande tillgänglig 
för alla som hungrar och törstar! Du kan få möta den helige 
Ande just nu, precis där du är. 

På pingstdagen tog de 120 i övre salen emot den helige Ande 
och blev fyllda med Guds kraft. Detta var församlingens 
födelse. Detta var början på en ny era, då Jesus skulle göra 
sitt verk genom vanliga enkla troende. Det omedelbara 
resultatet då de blev uppfyllda av den helige Ande, var det 
ljuvliga ljudet från ”himmelska” tungomål. Den helige Ande 
gav lärjungarna det nya himmelska bönespråket och KRAFT 
till att bli Jesu vittnen. AMEN.

DET FINNS EN HELIGE ANDES 
ELDSFLAMMA FÖR DITT HUVUD

Idag är den helige Ande nära dig för att ge dig din egen 
eldsflamma. Det finns en helige Andes eldsflamma för 
varje huvud! Det finns en eldsflamma för dig idag. Allt 
Gud behöver av dig är ett hungrigt hjärta som öppnar sig 
för honom.

Den helige Andes eld och kraft är nyckeln till vår tjänst 
och förkunnelse. Efter att den helige Ande hade utrustat 
lärjungarna på pingstdagen, predikade Petrus, och över 3 
000 blev frälsta! Vilken förvandling av Petrus och vilket 
genombrott för Guds rike! Detta blev möjligt tack vare att 
den helige Andes kraft hade kommit över Petrus.

Lite senare, predikade evangelisten Filippus och hela 
staden i Samarien hörde evangeliet och såg de under och 
tecken som skedde då Guds kraft blev förlöst. Guds rike 
hade stor framgång och bröt ny mark, efter att den helige 
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Ande hade fyllt vanliga troende med kraft från ovan. 
Genom hela apostlagärningarna kan vi se detta ske på 
plats efter plats.

Vi är kallade av Gud att bli och vara brinnande eldsmän och 
eldskvinnor! Världen hungrar efter evangeliet, predikat 
i KRAFTEN av den helige Ande, där Guds mirakler 
demonstreras. Världen vill inte ha religion, ritualer eller 
torra seminarier, de vill ha Guds förvandlade kraft som 
sätter de fångna fria och som gör de sjuka friska. Detta 
är lika sant för svensken som för de onådda och fattiga i 
Afrikas djungel eller Asiens myllrande folkhav.

SYFTET MED DEN HELIGE ANDES ELD

Många missar idag hela syftet med den helige Ande. En del 
tror att den helige Ande är någonting som får oss att känna 
oss bra och tillfredsställda som kristna. Fel. Andra tror att den 
helige Ande är till för att göra oss glada och spralliga, så att 
vi kan dansa, hoppa och ibland rulla runt på golvet. Fel igen.

Det VERKLIGA syftet med pingstdagen och den helige 
Andes kraft över våra liv, är att få igång oss, att agera som 
Jesu Kristi ambassadörer. Syftet är att vi ska predika korsets 
budskap med kraft! Anledningen varför Gud utrustar oss 
med den helige Ande är så att vi ska fortsätta göra samma 
gärningar som Jesus gjorde, och till och med större gärningar 
som vi läste tidigare i Johannesevangeliet.

Gud arbetar med de som arbetar och går med de som går. 
Gud väntar på dig och ditt agerande. Den helige Ande är 
med dig, smörjelsen, elden och kraften är över dig, för ett 
enda syfte, att du ska bli hans vittne till jordens yttersta 
gräns. Reinhard Bonnke säger i sin bok Evangelism by Fire: 
”Det verkliga syftet med pingsten är att få hjulen att rulla för 
Gud i varje församling, och på så sätt transportera evangeliet 
över hela jordens yta.”
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ÖPPNA DITT HJÄRTA OCH TA EMOT DIN 
ELDSFLAMMA

Tacka Gud för hans kallelse över ditt liv! Prisa och tillbe 
honom just nu. Prisa hans heliga namn och tacka honom för 
hans kärlek och nåd. Tacka honom för att han har utvalt dig 
och kallat dig med en helig kallelse, att gå ut i hela världen 
och predika evangeliet.

Tacka Gud för att den helige Ande finns tillgänglig för dig 
idag. Be Gud fylla dig med den helige Andes kraft och eld. Be 
Gud om att få bli utrustad för den kallelse han har gett dig!

Ta en stund just nu och låt ditt hjärta få bli ett altare. Öppna 
ditt hjärta för den helige Ande, låt honom får döpa dig i sin 
kraft och eld. Ta emot din eldsflamma, din utrustning, Guds 
smörjelse för dig!

Ropa till Gud! Ropa ut med ett hungrigt hjärta! Gud ser din 
hunger och törst. Den helige Ande vill fylla dig från topp till 
tå, och utrusta dig med samma kraft och eld som Jesus hade. 
Detta är din dag för att bli utrustad, så att du kan löpa ditt 
lopp som ligger framför dig.



156

Del Fem:

Ditt lopp ligger 
framför dig
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Kapitel 15

Se det osynliga och gör 
det omöjliga

”Men honom som förmår göra oändligt mycket mer än allt vi 
ber om eller tänker, enligt den kraft som verkar i oss.” Ef 3:20 RB

Jesus har gjort allt som han kunde göra för att rädda världen. 
Han dog på korset för all världens synd, han gav oss 
exemplet som vi skulle följa i vår tjänst, och han sände den 
helige Andes kraft för att utrusta oss. Nu är det vår uppgift 
att göra allt vi kan göra. Vi behöver överlåta allt vi är och 
har, hela vårt liv och vårt hjärta, både individuellt och som 
Kristi kropp, till uppdraget Gud har gett till oss – att slutföra 
missionsbefallningen.

Evangeliets stafettpinne är nu överlämnad till dig och mig. 
Vi måste slutföra det lopp som Jesus började springa. Jesus 
började loppet för över 2000 år sedan, sedan gav han sina 
lärjungar uppdraget att fortsätta springa, sedan lämnade 
de över stafettpinnen till generationen efter dem, och nu är 
stafettpinnen överlämnad åt oss.

Vi är Guds kallade, smorda och utsända räddningsarbetare, 
sända för att plundra helvetet och befolka himlen! Det finns 
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ingenting denna värld kan erbjuda som kan ge ett högre syfte 
än att få vara Guds räddningsarbetare, en person som vinner 
förlorade människor. Låt oss fokusera våra liv och vår tjänst 
på människors frälsning. Detta är den främsta uppgiften 
varje troende har.

MAXIMERA DIN KALLELSE OCH DITT LIV 
FÖR GUD

Det finns ingen mer underbar plats att få vara på än mitt 
i Guds vilja. Gud har en unik plan för ditt liv. Innan du 
föddes, hade Gud planerat ditt liv och förberett stora 
saker för dig att göra, för att breda ut hans rike. ”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 55:9

Han lade ned gåvor i dig och andra kvaliteter som du 
behöver för att fullfölja de planer han har för dig! Jag 
uppmuntrar och utmanar dig just nu, lyft din blick och 
se vad du kan åstadkomma för Guds rike. Se på Gud 
och vad som är möjligt för honom att göra i och genom 
dig. Lyft din blick och se upp till det högsta berget. Lyft 
blicken till Gud och hans dröm för dig. Se bortom vad 
som är möjligt rent mänskligt och i din egen förmåga, se 
bortom begränsningar och hinder. Låt Gud vara stor i dig, 
begränsa honom inte. 

Tillsammans med Gud blir allting möjligt för dig. Nyckeln 
är: ”Tillsammans med Gud.” Jesus kände till och applicerade 
denna nyckel i sin tjänst. ”Jag kan inget göra av mig själv. Som 
jag hör, så dömer jag, och min dom är rätt. Ty jag söker inte min 
vilja utan Faderns vilja som har sänt mig.” Joh 5:30 RB 

Jag tror att syftet med våra liv är att maximera dem för 
Gud. Jag tror att vi alla kan välja om vi vill bära trettio-, 
sextio- eller hundrafaldig frukt. Jesus tror på dig och vet 
att du kan bära hundrafaldig frukt.  ”Ni har inte utvalt mig, 
utan jag har utvalt er och jag har bestämt om er, att ni skall gå ut 
och bära frukt .” Joh 15:16 RB
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GUD VILL GE DIG EN VISION

Den huvudsakliga anledningen till att människor inte lyckas 
eller åstadkommer det de är designade för, är därför att de 
har en drömbild av sin framtid. De vet inte vad de vill med 
sina liv. De vet inte vart de är på väg. De flesta människor 
som lever på vår jord, ser bara dagen som är eller veckan 
som ligger framför. 

En intressant statistik säger att ungefär 3% av jordens alla 
människor har en dröm och vision för sina liv. Samma 
statistik visar också att dessa 3%  människor lyckas uppnå 
sin fulla potential i livet 70 gånger mer än de 97% som inte 
har en dröm. Detta talar sitt tydliga språk, drömmar har en 
enorm kraft!

Allt verk i Guds rike börjar med en Guds idé, en vision, en 
dröm om vad vi kan göra. Gud ger oss sina visioner då vi 
söker hans ansikte och ber om hans tankar för vårt liv och 
tjänst. Vi behöver veta vad Gud vill att vi ska göra, så att vi 
ser hur långt vi kan gå. Världen vi lever i, bombarderar oss 
med negativa budskap som för oss bort från Gud och hans 
tankar för våra liv. Men, då Gud ger oss sin vision, visar han 
oss sitt fotografi över vår potentiella framtid. Guds vision 
ger oss en glimt av vad Gud vill och kan göra i och genom 
våra liv.

Gud vill ge dig en profetisk vision över din ämnade framtid 
som ger dig TRO och FOKUS i din tjänst. Du kommer inte att 
springa till höger eller vänster, utan du kommer att springa 
rakt fram, på den väg Herren har tänkt för dig och din tjänst. 
Guds vision för dig hjälper dig att följa Guds instruktioner 
och tankar för ditt liv.

Alla människor som gör fantastiska saker för Gud är 
motiverade av en dröm som är större än dem själva. De har 
någonting som ständigt driver dem att gå framåt. De tror och 
är övertygade att om de arbetar hårt, använder sin tro, ber och 
lyder Guds röst och ledning, kommer de en dag se sin dröm 
gå i uppfyllelse. Gud vill att vi ska drömma drömmar så att 
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vi kan se längre än vad våra fysiska ögon ser. Den välkände 
evangelisten Oral Roberts gav en av sina böcker den mycket 
intressanta titeln Se det osynliga, Gör det omöjliga. Då vi ser 
in i det osynliga genom en vision eller en dröm från Gud, 
kommer vi också att kunna göra det omöjliga! HALLELUJA!

Gud har inga gränser utom de som vi själva sätter upp, 
genom vårt tänkande och genom att vi bara tror honom om 
små saker. Jesus sa: ”Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den 
som tror på mig, han skall också göra de gärningar som jag gör, och 
ännu större än dessa skall han göra, ty jag går till min Fader.” Joh 14:12 RB

Vi har samma helige Ande, samma kraft, samma auktoritet 
som Jesus då han vandrade här på jorden. Vi har samma 
möjligheter som Jesus Kristus hade då han vandrade på denna 
jord; samma himmelske Fader och samma resurser. Se dig 
själv göra samma mirakler som Jesus, och hjälpa människor 
precis som han. Se dig nu själv göra ännu större saker än 
dessa. Detta är Guds möjlighet, tanke och vision för dig!

TRE NYCKLAR FÖR ATT UPPFYLLA DIN 
DRÖM FRÅN GUD

1. BESTÄM DIG FÖR ATT FÖLJA DIN DRÖM

Undersökningar visar att de flesta människor bara använder 
10% av deras potential. Jag tror att om man upptäcker 
och följer en dröm given av Gud kan man också låsa upp 
potentialen av de återstående 90 procenten.

Du och jag behöver stretcha oss själva och börja tänka som 
vi aldrig någonsin har tänkt förut, så vi kan göra vad vi 
aldrig tidigare gjort. Då kommer vi också att se vad vi 
aldrig förut sett. Vill du se något i ditt liv som du aldrig 
tidigare sett, då behöver du tänka och göra något nytt, som 
du aldrig gjort förut. Bestäm dig för att följa Guds dröm 
i ditt hjärta. Ha modet att satsa på din gudagivna dröm 
oavsett vad det kommer kosta dig. Lyd Guds vision för ditt 
liv och du kommer upptäcka livet som skapat dig för att 
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leva. Visionen kommer att gå i uppfyllelse, då du tror på 
den och bestämmer dig för att följa den med hela ditt hjärta 
och all din kraft.

”Herren svarade mig och sade: Skriv upp synen och rista in den på 
skrivtavlor, så att den lätt kan läsas. Ty ännu måste synen vänta på 
sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte.  Om 
den dröjer, vänta på den, ty den kommer helt visst, den skall inte 
utebli.”  Hab 2:2-3

2. BÖRJA FÖLJA DRÖMMEN IDAG!

Petrus behövde kliva ut ur båten för att kunna gå på vattnet 
och se Guds mirakel. Han såg Jesus, han hörde Jesu röst, 
men det var inte förrän han började agera som han började 
gå på vattnet och Guds mirakel ägde rum.

Jag utmanar dig IDAG att börja göra någonting i enlighet 
med din dröm. Vänta inte tills i morgon. Vad kan du göra 
idag för att röra dig mot drömmen? Skriv ett brev, ring ett 
samtal, besök en by eller någon i nöd. Bestäm träff med en 
vän eller person som betyder mycket för dig. Be att Gud ger 
dig kreativa idéer och agera idag. När du börjar gå, kommer 
Gud att gå med dig.

Det finns så många underbara troende som jag har mött 
genom åren, som har ett hjärta för Herren, men som bara 
väntar på Gud och hans ledning. Jag vet att det finns tider för 
allting men det är ledsamt då du träffar fina äldre människor 
som snart lämnar denna jord som fortfarande väntar på att 
Herren ska visa dem syftet med deras liv.

Jag tror att då vi kliver ut på vattnet, i lydnad till Guds vision 
för ditt liv, kommer han att leda dig steg för steg. Men du 
och jag måste ta beslutet att börja gå. När vi tar ett steg, 
tar Gud ett steg, detta är Guds trosprincip. Våga möta nya 
utmaningar. Även då du står inför problem, se dem som 
möjligheter att växa. Den enda som kan hindra dig från att 
fullfölja din dröm, är du själv. Det kommer alltid att finnas 
människor runt omkring dig som kommer att slå ned modet 
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på dig eller tala om för dig att du inte kan uppfylla din dröm, 
men du kan välja att inte lyssna på de destruktiva rösterna 
och bara lyssna på vad Gud säger till dig och vad hans ord 
säger om dig.

Under en missionsresa i Afrika höll vi en mycket stark 
eldskonferens där hundratals pastorer, evangelister och 
ledare var samlade. Guds Ande verkade mäktigt och många 
blev uppfyllda med tro, vision och kraft till sitt uppdrag. I 
denna atmosfär talade Gud följande till mig: 

Djävulen kan inte stoppa dig

Gud kommer inte att stoppa dig

Människor kommer försöka att stoppa dig

Men bara du kan stoppa dig!

3. HÅLL UT TILLS DRÖMMEN ÄR UPPFYLLD!

Då du ser vad Gud har planerat för dig och då du ser hans vision 
för ditt liv, kommer du inte att bli nöjd med någonting mindre 
än att se drömmen uppfylld. Du kommer vara redo att ge upp 
allting för att drömmen ska uppfyllas. Det kommer vara tider 
då du vill ge upp. Det kommer vara stunder då du känner att du 
vill kasta in handduken och lämna drömmen Gud har gett dig. 
DET ÄR I DESSA STUNDER som du står nära ett genombrott 
i ditt liv. Innan den största segern, har du den största kampen. 
Ingen dröm uppfylls utan kamp och uthållighet.

Ge inte upp, sluta inte. Då det blir tufft, fortsätter de tuffa 
att gå. Bryt igenom och du kommer att se Guds dröm gå i 
uppfyllelse för ditt liv. Då en kvinna är gravid, har hon nio 
jobbiga månader, men då bebisen är född, glömmer hon den 
smärta som varit. Det finns ingen enkel, smärtfri väg, men 
genom allt kommer Gud att vara med dig!

Uthållighet är avgörande när det gäller hur mycket vi gör 
i våra liv. Uthållighet är avgörande för att drömmen Gud 
gett dig skall bli en verklighet. Ge inte upp, fäst din blick på 
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Jesus och låt drömmen du bär på motivera dig dagligen, så 
du fortsätter framåt ett steg i taget.

”Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har 
lovat.” Heb 10:36

JOSEF UPPFYLLDE GUDS DRÖM GENOM 
MÅNGA TÅRAR OCH MYCKET SMÄRTA

Tänk på Josef i första Mosebok en stund. Tänk på Josef som 
fick en dröm från Gud, men som fick gå igenom många tuffa 
år av prövning, lidande och smärta.

Gud visade Josef en dröm som bokstavligen förändrade 
hela hans liv. Josef hade en dröm som han talade om för sina 
bröder. Efter det hatade de honom ännu mer. Han sade till 
dem: ”Hör vilken dröm jag har haft. Vi band kärvar på åkern. Då 
reste sig min kärve upp och blev stående, och era kärvar ställde sig 
runt omkring och bugade sig för min kärve.” 1 Mos 37:5-7

Efter att ha tagit emot Guds vision, försämrades Josefs 
omständigheter drastiskt. Han upplevde tuffa tider, 
hjärtesorg och smärta. Han blev förrådd av sina egna bröder, 
såld som slav och blev satt i fängelse under många år, men 
han var helt oskyldig. Jag tror inte att någon av oss skulle 
vilja byta plats med honom. Men jag tror att hans dröm gav 
honom kraft och hopp så att han kunde gå igenom både 
slaveri och fängelse. Han visste att Gud hade någonting 
bättre planerat för honom. Guds dröm brann i hans hjärta 
dag och natt, och den tog honom igenom alla dagar av sorg 
och smärta.

Många år senare blev drömmen en verklighet. Allt Gud hade 
visat honom gick i uppfyllelse. HALLELUJA! Guds dröm 
blev Josefs liv, och genom sitt liv blev Josef använd av Gud 
för att rädda en hel nation från svält. Han gav aldrig upp. 
Han förlorade aldrig fokus på drömmen, och genom allt var 
Gud med honom och uppfyllde drömmen.
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Se Josefs liv som en inspiration och lektion för dig idag. Gud vill ge 
dig en dröm, som du kan följa tills den blir verklighet. Samtidigt 
som du längtar efter Gud och vill se hans dröm gå i uppfyllelse 
i ditt liv, kom ihåg att ingen dröm kommer bli verklighet utan 
tider och stunder av prövning, lidande och smärta. Det är Guds 
skola för alla som han kallar och vill använda.

DRÖM MED GUD

Dröm med Gud. Ja, du kan drömma drömmar tillsammans 
med Gud. Gud vill ge dig hans vision, hans dröm, som låter 
dig se Guds profetiska fotografi av din potentiella framtid. 
Detta är vad profeten Joel sa om den helige Ande och hur 
han vill ge oss drömmar och visioner:

”Det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud: Jag skall 
utgjuta av min Ande över allt kött, och era söner och era döttrar 
skall profetera, och era ynglingar skall se syner, och era äldste 
skall drömma drömmar, och över mina tjänare och över mina 
tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de 
skall profetera.”  Apg 2:17-18 RB

Den helige Ande har kommit, inte bara för att ge oss kraft till 
att bli Kristi ambassadörer, utan han vill också ge oss Guds 
visioner och drömmar. Gud vill ge oss hans drömmar för våra 
liv, våra städer, nationer och för hela världens evangelisering. 

GUDS DRÖM FÖRVANDLADE EVANGELIST 
REINARD BONNKE

Evangelist Reinhard Bonnke, känd för sin passion att se ett 
”Blodstvättat Afrika” hade ett starkt möte med den helige 
Ande då han arbetade som enkel missionär i ett tidigt 
skeende av sin tjänst. Han såg väldigt lite frukt. Han längtade 
efter mer, men hade ingen aning om hur det någonsin skulle 
kunna ske, eller om det var möjligt för Afrika att bli räddat.

Under fyra nätter i rad, gav den helige Ande Reinhard en 
dröm där han tydligt kunde se hur hela Afrikas kontinent 
blev tvättat i Jesu blod. Han kunde se hur miljoner av 
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människor blev räddade genom kraften i Jesu Kristi blod. I 
denna dröm kunde han höra Guds röst klart säga: ”AFRIKA 
SKA BLI FRÄLST!” 

Denna dröm förändrade Reinhards liv och tjänst fullständigt. 
Han kunde nu se Guds dröm för sitt liv och för Afrika. Gud 
öppnade Reinhards ögon för vad som var möjligt för och 
tillsammans med Gud. Tro reste sig i hans hjärta. Tron ledde 
till agerande, som i sin tur ledde till en livslång fruktbärande 
tjänst, där mer än 60 miljoner människor har blivit vunna för 
himmelriket! Halleluja!

GUDS DRÖM FÖRVANDLADE MIG

En liknande upplevelse hände mig då jag under månader 
var på mina knän och hungrigt ropade efter Gud från djupet 
av mitt hjärta. Den helige Andes eld och kraft förvandlade 
mitt liv och Gud visade mig två visioner. Detta hände då jag 
var 20 år gammal.

Den första visionen har jag redan delat i denna bok, visionen 
om hur otaliga människor är förlorade och på väg till de eviga 
eldslågorna i helvetet. Denna vision förändrade för evigt mitt 
liv, mitt fokus och min längtan, att bli en själavinnare och 
predika det enda budskap genom vilket vi kan bli frälsta; de 
goda nyheterna om Jesus Kristus.

Den andra visionen Gud gav mig, är visionen om 
”missionsbefallningens slutförande”. Gud har brännmärkt 
mig med drömmen om hur Jesu missionsbefallning kommer 
bli slutförd i vår tid, och hur alla nationer, folkgrupper, 
tungomål, byar och städer kommer att nås med det kraftfulla 
budskapet om Jesus Kristus. Denna andra vision brinner 
i mitt hjärta dag och natt och driver mig framåt att nå fler 
byar, städer och länder med evangeliet.

Guds vision för vår värld är att hela världen – varje by i 
denna värld, varje person i hela världen kommer att höra de 
goda nyheterna om hans ende Son Jesus Kristus, och sedan 
ska slutet komma. AMEN!
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DET ÄR DAGS FÖR DIG ATT DRÖMMA!

• Se dina grannar bli räddade genom Jesu blod.

• Se din stad bli räddad genom Jesu blod.

• Se din nation bli räddad genom Jesu blod.

• Se din kontinent bli räddad genom Jesu blod.

• Se hela världen bli räddad genom Jesu blod.

• Se dig själv mitt i den tjänst Gud har gett dig.

• Se dig själv predika, undervisa, bota sjuka, kasta ut onda 
andar, precis som Jesus Kristus gjorde.

• Se dig själv inta nya onådda platser med evangeliet.

• Se dig själv plantera församlingar och bryt ny mark för 
Guds rike.

• Se dig själv som Josua och Kaleb, som intog löfteslandet 
med full tro på Gud.

• Se dig själv som Guds utvalda ambassadör, kallad, 
smord och sänd för att slutföra det sista varvet på 
missionsbefallningen!

Dröm med Gud. Dröm Guds drömmar. Föd fram Guds 
vision för ditt liv. Gör som Abraham och se upp till himlen 
och se Guds vision. Agera på visionen. Ge aldrig upp, och 
Guds vision kommer att bli en verklighet i ditt liv. AMEN!
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Kapitel 16

Sju nycklar till 
framgångsrik 

evangelisttjänst

”Guds ord hade framgång, och antalet lärjungar i Jerusalem ökade 
kraftigt, och en stor skara av prästerna blev lydiga mot tron.” Apg 6:7 RB 

Man kan troligtvis tala om hundratals olika nycklar och 
principer som är viktiga för en framgångsrik tjänst i Guds 
rike. Det finns givetvis inte bara ett knippe med nycklar som 
är de enda som fungerar, då hela Bibeln är full med Guds 
vishet och principer för framgångsrik tjänst. Jag kommer 
i detta kapitel att dela med mig av de sju nycklar som har 
påverkat och hjälpt min fru och mig mest i vår tjänst som 
evangelister och missionärer.

Vi har inte lärt oss dessa nycklar i någon teologisk bok 
eller från någon bibelskola, utan genom fjorton års 
vandring tillsammans med Jesus, och missionsarbete på 
världsevangelisationens frontlinjer.
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Några av dessa nycklar har vi redan talat om tidigare i 
denna bok, men jag kommer att utveckla några tankar och 
en del saker som jag delar kommer att vara helt nya. Jag 
kommer nu att summera i ett och samma kapitel, vad jag 
tror är de viktigaste principerna och nycklarna, som du kan 
följa, för att din tjänst i Guds rike skall bli framgångsrik och 
fruktbärande. Oavsett om du ser dig själv som en evangelist, 
missionär, predikant eller en Jesus lärjunge som vill tjäna 
Gud så kommer dessa sju nycklar hjälpa dig i din tjänst.

Alla dessa nycklar kommer tillsammans att lägga en grund 
för dig att bygga din tjänst på. Du kan lägga till fler nycklar 
från ditt eget liv, men jag uppmuntrar dig att göra dessa sju 
nycklar som en riktlinje och grund för ditt liv och tjänst. Om 
några av nycklarna är nya för dig, eller om du ännu inte 
har insett deras värde och betydelse, be då över och studera 
Guds ord om just den specifika nyckeln. Du kommer att bli 
välsignad när Gud öppnar dina ögon för just den nyckeln.

DESSA SJU NYCKLAR FUNGERAR och de kommer att 
fungera för dig om du applicerar dem med kärlek till Jesus 
och förlorade människor samt en tro på Gud och hans ord.
 

NYCKEL #1 - VISION

”Utan uppenbarelsen [profetisk vision] går folket vilse.” Ord 29:18

Denna vers är mycket kraftfull och stark. Utan en profetisk 
vision går vi vilse. Utan en vision från Gud är vi satta i bojor 
och begränsade, där vår gudagivna potential aldrig får 
blomma ut.  Utan en vision lever vi i en låda med lock på, där 
vi inte ser Guds möjligheter och inte heller rör oss i den frihet 
som Gud har tänkt för oss. Om vi inte har någon vision, dröm, 
eller profetisk bild från den helige Ande om Guds plan för 
våra liv, är vi begränsade i våra liv och vår tjänst.

Guds syfte med att ge dig en vision är inte att du ska skryta 
om den och imponera på andra runt omkring dig. NEJ. 
Anledningen till att Gud ger dig en vision är för att lyfta din 
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blick från dig själv, och se på Gud och förstå hans tankar för 
ditt liv. Gud vill ge dig sin vision, så att du med hans ögon 
kan se framtiden som han har planerat för dig.

Guds vision ger dig hans riktning i din tjänst. Guds vision 
ger dig tro i ditt liv. Guds vision ger dig frid och vila, och du 
behöver inte springa runt överallt och göra allt, för att kunna 
uträtta Guds vilja för ditt liv. Guds vision kommer att föda 
tro i ditt hjärta och leda dig ut i den kallelse och tjänst Gud 
har för dig.

Den första nyckeln jag lärt mig att värdesätta och leva efter i 
mitt liv är Guds vision. Guds vision för mitt liv och tjänst har 
gett mig styrka, hopp och tro. Då jag ibland har känt mig helt 
ensam, bortglömd, trolös och värdelös har Guds vision lyft 
mig upp, och jag har tagit nya tag, fokuserat om, gått vidare 
i den kallelse jag fått av Gud. 

Guds vision för ditt liv och tjänst kommer att ta dig igenom 
de mörkaste stunderna. Med Guds vision brinnande i ditt 
hjärta spelar det ingen roll vart Gud än placerar dig; i Afrikas 
djungler, i avlägsna byar i Indien eller i det högteknologiska 
samhället i väst, DU KOMMER ATT HA FRAMGÅNG!

Ett av de bästa exemplen i Bibeln är Abraham, även kallad 
trons fader. Jag älskar att läsa om hur Gud gav Abraham sin 
vision och hur allting då förändrades. Den barnlöse Abram 
blev Abraham och han blev fader till miljoner av söner och 
döttrar. Guds vision gjorde hela skillnaden.

GUDS VISION FÖR ABRAHAM

”Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: 
”Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket 
stor.” Men Abram sade: ”Herre, HERRE, vad skall du ge mig? 
Jag går ju bort barnlös, och arvinge till mitt hus är Elieser från 
Damaskus.” Abram sade vidare: ”Se, mig har du inte givit 
någon avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig.” Men 
HERRENS ord kom till honom: ”Denne skall inte ärva dig, utan 
en som kommer från din egen kropp skall bli din arvinge.” Sedan 
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förde han honom ut och sade: ”Se upp mot himlen och räkna 
stjärnorna, om du kan räkna dem”, och han sade till honom: 
”Så skall din avkomma bli.” Och Abram trodde på HERREN, 
och han räknade honom det till rättfärdighet.” Mos 15:1-6

Abraham hade varken hopp eller framtid. Han var barnlös, 
men värst av allt, han var utan vision. Att vara utan vision är 
det värsta tillstånd du och jag någonsin kan vara i. Utan vision 
finns det ingen tro på framtiden. Utan vision finns det ingen 
kraft att skapa den framtid som vi är kallade att skapa. Abram 
hade ingen profetisk vision från Gud och såg ingen framtid.

När Abram tog emot Guds vision av ”oräknelig avkomma” 
förändrades hela hans liv. Hans tro fick bränsle. Hans fokus 
förändrades. Hans tankar förvandlades. Ja, Abram blev en 
ny man, Abraham! Gud ändrade Abram till Abraham och 
talade om för honom att hans efterkommande skulle bli lika 
många som himlens stjärnor, och Abraham TRODDE på 
Herren! Halleluja!

DEN FATTIGASTE PERSONEN PÅ JORDEN

Den fattigaste personen på jorden är inte den som inte har 
några pengar, utan den som inte har någon vision. Med en 
Gudagiven vision kommer du alltid att ta dig framåt och 
lyckas, oavsett hur mycket pengar du har i fickan. 

Utan vision, kan vi inte koppla med Guds plan och tankar för 
oss. Utan vision är vi fattiga, modlösa, hopplösa och trolösa. 
Det är visionen som gör att vi ser det Gud ser och att vi kan 
börja agera i enlighet med Guds plan för våra liv.

DEN RIKASTE PLATSEN PÅ JORDEN

Den rikaste platsen på jorden är inte diamantgruvorna i 
Sydafrika eller oljefälten i Mellanöstern.  Den rikaste platsen 
på jorden är kyrkogården. Där finns tusentals drömmar 
och visioner begravda som aldrig blev verklighet. Många 
tar med sig till graven den dyrbaraste och mest explosiva 
resursen på jorden – Gudagivna drömmar och visioner. DET 
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ÄR TID ATT DRÖMMA IGEN! Det är tid att drömma Guds 
dröm – att det stora missionsuppdraget blir slutfört i vår tid! 

Gud vill ge dig sin vision för ditt liv så att du kan leva ut 
Guds dröm här på jorden. Vi har alla fått ett liv att förvalta 
här på jorden. Låt ditt liv bli ett liv till Guds ära där hans 
dröm för ditt liv blir en verklighet, det är sann rikedom! 
Rikedom i Guds ögon handlar inte om pengar utan om att 
lyda och förvalta den Gudagivna drömmen!

GUDS VISION TILL MIG

När Guds vision kom till mig, då han gav mig kallelsen 
att bli en evangelist till världens onådda folk, blev jag ”en 
ny Marcus”. Sättet jag tänkte på förändrades. Sättet jag 
levde på förändrades. Sättet jag talade på förändrades. 
Mitt hjärtas begär och längtan förändrades. Mitt fokus 
förändrades. Min tro, frimodighet och passion för Jesus och 
evangeliet blev större.

Guds vision för mig är att vinna miljontals människor för 
himmelriket i Afrikas och Asiens hjärta och vara med och 
slutföra Jesu missionsbefallning. Denna vision brinner i mitt 
hjärta dag och natt. Denna vision motiverar och inspirerar 
mig. Denna vision utmanar mig att sikta högra och att aldrig 
nöja mig med ett mediokert liv, utan alltid sträcka mig mot 
Guds maximum.

Det är Gud och hans vision för vårt liv som har burit Hanna 
och mig genom de första fjorton åren av tjänst. Då ingen annan 
trodde på oss, trodde Gud på oss. Hans vision gav oss tro, 
hopp och styrka att fortsätta gå framåt. Gud är mäktig. Han är 
trofast och han älskar att ge oss sin profetiska vision och visa 
oss sin plan för våra liv.

GUDS VISION TILL PAULUS

Ett annat bra exempel är aposteln Paulus. Hans liv var allt 
annat än enkelt och bekvämt, ändå åstadkom han mer för 
Guds rike än någon annan i Nya Testamentet. Vad var hans 
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motivation, styrka och nyckel till en framgångsrik tjänst? 
Lyssna på hans egen reflektion som han ger i sitt vittnesbörd 
till kung Agrippa:

”När jag i ett sådant ärende var på väg till Damaskus med 
översteprästernas fullmakt och på deras uppdrag, fick jag under 
resan, konung Agrippa, mitt på dagen se ett ljus från himlen, 
klarare än solen, stråla omkring mig och mina följeslagare. Vi föll 
alla till marken, och jag hörde en röst som sade till mig på hebreiska: 
Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är hårt och smärtsamt för 
dig att sparka mot udden. Jag sade: Vem är du, Herre? Och Herren 
svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. Men stig upp och stå på 
fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och 
vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, 
när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. 
Till dem sänder jag dig, för att du skall öppna deras ögon, så att de 
vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall 
ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland 
dem som är helgade. Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig 
mot den himmelska synen.” Apg 26:12-19

Paulus säger ”Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot 
den himmelska synen.”

Genom skeppsbrott, misshandel, fasta, fängelse, piskrapp, 
förföljelse, motgång, missförstånd, sömnlösa nätter, 
hjärtesorg och bördan han bar för församlingarna, var det 
GUDS VISION för hans liv som bar honom och tog honom 
igenom allt. Paulus hade alltid Guds vision brinnande i sitt 
hjärta. Det var den vision som han fått direkt från Jesus som 
hjälpte honom att åstadkomma allt han gjorde.

BE NU denna bön: ”Himmelske Fader, idag ger jag mitt 
liv till dig. Fader i himlen, jag ber dig just nu, ge mig din 
vision för mitt liv och tjänst. Helige Ande, kom över mig 
och ge liv till Guds dröm i mitt liv. Låt mig bli befruktad 
med din vision idag. Tack för att du ger mig din vision i 
Jesu namn, amen.”
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NYCKEL #2 – PLANERING

En del människor tror att planering inte är något andligt. 
Jag menar att det är väldigt andligt. Planering återkommer 
genom hela Bibeln, då Gud visar oss hur han planerar sitt 
verk i detalj. Se bara på hur han hjälpte Noa med planen 
för arken. Se på hur han hjälpte Salomo att bygga templet. 
Se på Nehemja och hur han hjälpte honom att bygga upp 
muren. Se på Josua och hur Gud hjälpte honom planera hur 
de skulle inta löfteslandet. Gud är en planerare.

I Ordspråksboken 16:1-3 och vers 9 hittar vi denna andra 
nyckel – planering.

”En människa gör upp planer i sitt hjärta, men från HERREN 
kommer vad tungan svarar. En mans vägar är rena i hans egna 
ögon, men HERREN är den som prövar andarna. Befall dina verk 
åt HERREN, så har dina planer framgång... Människans hjärta 
tänker ut sin väg, men HERREN är den som styr hennes steg.”

Guds ord säger: ”En människa gör upp planer.” Vision 
kommer från Gud, men planering att uppfylla visionen är 
vårt ansvar och vår skyldighet. Vision och planering hör 
ihop och båda är nödvändiga för oss för att vi ska kunna 
fullfölja vår tjänst och det lopp vi har fått av Gud.

Gud ger oss sin vision för våra liv, sen är det vårt ansvar 
att tillsammans med den helige Ande göra upp planen för 
att uppfylla visionen. Vi planerar och Gud leder våra steg. 
Om vi inte gör några planer och inte rör oss mot visionen, 
hur kan då Gud styra våra steg? En rullande bil är lättare att 
styra än en bil som står stilla. Sätt dina hjul i rullning, genom 
att bedjande planera då kommer Gud att styra dig rätt. Sätt 
din bil i rullning, ja sätt din vision i rullning, genom att göra 
en plan! Gör en tio års plan, tjugo års plan, trettio års plan, ja 
till och med en livslång plan för din Gudagivna vision! Din 
plan är din tro konkret på papper. 
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Beviset för din tro och villighet att uppfylla den vision du 
fått av Gud är din planering! Din planering gör visionen 
konkret och praktisk. Din planering gör att visionen blir 
möjlig att uppfylla. Utan en plan, kommer din vision bara 
vara ”en dröm”. Det är planen som gör visionen uppnåbar 
och möjlig. Börja därför planera och då du planerar kommer 
Gud att leda dina steg.

FYRA BELÖNINGAR FÖR PLANERING

1. Planering tar bort stress i svåra situationer. ”Gå bort till 
myran, du late, se hur hon gör och bli vis. Hon har ingen furste över 
sig, ingen tillsyningsman eller herre. Hon bereder om sommaren 
sin föda och samlar under skördetiden in sin mat.” Ord 6:6-8

2. Planering påverkar de val du gör i ditt liv. ”Eller vilken är 
den kung som vill dra ut i krig och strida emot en annan kung, 
och inte först sätter sig ner och överväger om han med tio tusen 
kan möta honom, som kommer emot honom med tjugo tusen? 
Annars han skickar han sändebud och ber om fred, medan den 
andre ännu är långt borta.” Luk 14:31-32 RB

3. Kvaliteten på din planering bestämmer kvaliteten på 
din prestation. ”Ser du en man som är skicklig i sin syssla - 
han får träda i kungars tjänst och behöver inte tjäna vanliga 
människor.” Ord 22:29 

4. Noggrann planering garanterar slutförandet av vilket 
projekt som helst. ”Ty vem av er som vill bygga ett torn, sätter sig 
inte först ner och beräknar kostnaden, om han har tillräckligt för att 
fullborda det? Annars skall alla som får se det, börja håna honom för att 
han har lagt grunden men sedan inte kan fullborda det, och säga: Denne 
mannen har börjat bygga, men kunde inte fullborda det.” Luk 14:28-30 RB  

SJU VIKTIGA PLANERINGS STEG

1. Be Gud om visdom. ”Om någon av er brister i visdom skall 
han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och 
han skall få den” Jak 1:5
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2. Spendera tid i bön när du gör din plan. Din tid i Guds 
närvaro bestämmer din effektivitet och fruktbarhet. ”Men 
de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar 
som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt 
utan att bli trötta.” Jes 40:31

3. Ha alltid en daglig plan till hands. För att vara effektiv 
behöver du göra en daglig plan som är enkel att följa. Om 
du kan planera din dag, kan du planera ditt liv. Ha din 
almanacka till hands och använd den för att planera dagliga 
uppgifter. Gör en lista för varje dag med specifika uppgifter 
som du behöver slutföra den dagen. Detta kommer göra dig 
till en mästare på att slutföra saker. 

4. Skriv ner din dagliga plan i detalj. Jag tycker om att skriva 
ner de fem till sju viktigaste uppgifterna som behöver göras 
varje dag. Börja med den mest viktiga och avsluta med den 
minst viktigaste.

5. Följ din plan på en daglig basis. Om du är disciplinerad 
i att följa din plan, kommer du överraskas av hur mycket 
du hinner med på en vecka, en månad och ett år. Du bygger 
ett stenslott, genom att lägga dit en sten i taget. Genom att 
följa din plan dag för dag kommer du till slut att se hur din 
plan, projekt och vision blir uppfylld.

6. Ha bilden på din vision slutförd framför dig. Din plan 
borde leda fram till denna önskade bild. Visualisera din 
färdigställda plan. Se Guds vision uppfylld. Din fantasi 
är Guds gåva för dig att använda för hans syften. Använd 
din fantasi och skapa ”drömbilden” av dig i framtiden, då 
planen är fullbordad. 

7.	Håll	dig	flexibel	för	det	oväntade.	Var beredd att anpassa 
din plan då det behövs. Det tar ett ögonblick att få en befallning 
och vision från Gud. Det tar oftast lång tid att utveckla planen 
för visionen, och sedan en livstid att fullborda den. Var flexibel 
att göra nödvändiga förändringar, för att på ett effektivt och 
lydigt sätt följa Guds vision för ditt liv.
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NYCKEL #3 – BÖN OCH FASTA

Ingen vision eller plan som Gud har gett oss kan fullbordas 
i egen kraft. Guds rike byggs, då vi samarbetar med honom 
och följer hans plan. Samarbete med Gud sker bäst när vi 
lever i bön och fasta. Bön och fasta var den avgörande nyckeln 
för Jesus Kristus när han började sin tjänst. Jesus fastade i 40 
dagar och därefter kom han till Galilén uppfylld av Andens 
kraft. Jesus sa till sina lärjungar att när brudgummen ej är 
med bruden, då ska ni be och fasta.

Bön och fasta är en kraftfull nyckel som vi behöver använda 
ständigt för att kunna vara framgångsrika, lyda och smorda 
förkunnare av evangeliet. För att vi ska få se de andliga genombrott 
och väckelser vi längtar efter i vårt land och på missionsfältet är 
bön och fasta ett kraftfullt vapen vi behöver bruka. 

BÖN OCH FASTA KOPPLAR OSS                  
MED KRAFTKÄLLAN

Vi kan aldrig bygga Guds rike utan Gud och utan hans kraft, 
närvaro, smörjelse, auktoritet, kärlek och mirakler som flödar 
ut till de människor som vi vill betjäna. Genom bön och fasta 
kopplar vi med kraftkällan, den helige Ande. När vi ber och 
fastar så tankar vi på med Guds kraft, smörjelse och närvaro 
i våra liv. Genom bön och fasta tömmer vi oss på vår egen 
svaghet, och låter Gud fylla oss med sin kraft, kärlek och 
smörjelse. När vi ödmjukar oss, omvänder oss från alla våra 
egna onda vägar och söker Gud i bön och fasta, då kommer 
han oss nära och möter oss på sitt ljuvliga sätt.

BÖN OCH FASTA SKÄRPER DINA SINNEN 

Bästa sättet att se klart och höra Guds röst klart är att be och 
fasta. Världen, vårt samhälle och djävulen gör allt för att 
vilseleda oss och få oss på fel tankar. När vi ber och fastar 
klarnar våra andliga sinnen och vi kan lättare urskilja Guds 
vilja. Våra andliga ögon och öron skärps när vi ber och fastar. 
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Då vi ber och fastar kan vi höra Guds röst tydligare. Guds 
röst som tidigare var ohörbar, bland alla andra röster som 
vill fånga din uppmärksamhet, blir nu hörbar. Då vi ber och 
fastar blir Guds vision klarare. Det som tidigare var suddigt 
och oklart, blir klart och vi ser det som Gud ser. 

Paulus sa till Timoteus:

”Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och 
tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande 
ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt 
gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår 
Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till 
insikt om sanningen.” 1 Tim 2:1-4

Till församlingen i Efesus sa Paulus: ”Gör detta under ständig 
åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i 
bön för alla de heliga. Bed också för mig, att ordet ges åt mig när 
jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet 
känd.” Ef 6:18-19

Den första församlingen hade stor framgång och här kan 
vi se en av anledningarna till deras framgång. De levde 
i ständig bön. ”När de hade slutat att be, skakades platsen där 
de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och 
predikade frimodigt Guds ord.” Apg 4:31

Guds ord är Andens svärd. Fasta är som syre till våra böner 
och den helige Andes eld. Bön och fasta ger rum för Guds 
kraft att verka effektivt i våra liv och tjänst. Detta är vad 
Jesus sa till sina lärjungar då de stod inför svårigheter att 
driva ut en ond ande: ”Han svarade dem: Detta slag kan inte 
drivas ut annat än genom bön och fasta.” Mark 9:29 RB

”När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer 
sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen säger jag 
er: De har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och 
tvätta ditt ansikte, så att människor inte ser att du fastar, utan 
endast din Fader som är i det fördolda. Då skall din Fader, som ser 
i det fördolda, belöna dig.” Matt 6:17-18
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Bön och fasta är en kraftfull nyckel för att vara en 
framgångsrik tjänare i Guds rike. Jesus själv bad och fastade 
och han instruerade oss att be och fasta. Då du fastar, lyder 
du Jesu ord och följer Aposteln Paulus exempel: ”utan i allt 
vill vi bevisa oss såsom Guds tjänare, med stor uthållighet, under 
lidanden, nöd, ångest, under slag, under fångenskap och upplopp, 
under hårt arbete, i vakor och fastor...” 2 Kor 6:4-5 RB

NYCKEL #4 - GIVANDE

Alla drömmar, visioner och planer kostar pengar. Ofta 
kostar de mycket pengar. Då behöver vi påminna oss om och 
förstå vem som är vår försörjare. Gud är vår försörjare, inte 
människor. I vår tjänst har vi lärt oss vikten av denna fjärde 
nyckel, givande, för att kunna ta emot Guds försörjning. Då vi 
ger av det vi har i våra händer, kommer Gud att ge av det han 
har i sina händer. Jesus säger detta tydligt i Lukas Evangelium:

”Ge, så skall ni få. Ett gott mått, väl packat, skakat och överflödande 
skall man ge er i famnen. Ty med samma mått som ni mäter med, 
skall man mäta upp åt er.” Luk 6:38 RB

GE och det kommer att GES tillbaks till dig. Amen. Denna 
nyckel är viktig att förstå. Du och jag behöver dagligen leva 
av Guds principer för försörjning, om vi ska få se hans vision 
uppfylld i våra liv. Då vi ger, ger Gud tillbaka till oss och han 
ger mer än vad vi behöver. Gud vill ge dig ett gott mått, väl 
packat, skakat och överflödande. 

Många gånger står vi inför ekonomiska utmaningar när vi 
åker ut och gör stora skördekampanjer i Afrika och Asien, 
och vi har lärt oss denna lärdom: Gud förser när vi lyder 
honom, går ut på vattnet och då vi själva är givare.

Vi ger alltid mer än tio procent av allting vi får från 
både vår personliga lön och det som kommer in till vår 
missionsorganisation. Vi vet att vi behöver så rikligt för 
att få skörda rikligt. Till denna dag har vi aldrig saknat en 
enda krona för evangeliets tjänst. Gud har försett till varje 
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missionsresa, skördekampanj och eldskonferens. Prisat vare 
Gud för han är trofast! Då vi lyder honom, agerar i tro och 
lever i givande, förser Gud!

TRE HEMLIGHETER FÖR ATT TA EMOT 
GUDS FÖRSÖRJNING

1. Be alltid och sök Guds vägledning. Då du följer Guds 
vägledning, kommer han också att ge dig den försörjning du 
behöver. Först leder Gud, sedan förser Han.

2. Ge alltid frikostigt till människor, församlingar 
och organisationer som Gud manar dig att välsigna. 
Argumentera aldrig med Gud och ge aldrig sparsamt. Ge i 
överflöd. Samma mått som du mäter upp med, kommer Gud 
att mäta upp med åt dig. Detta är lagen om sådd och skörd.

3. Förvänta dig Guds försörjning då du går framåt och 
lyder.  Vänta inte på Guds försörjning. Agera och gå framåt. 
När du går, går Gud med dig. Lyd, Ge och Gå. När du går 
ut på vattnet i tro, så kommer Gud att bära dig, välsigna dig 
och ge dig allt du behöver. Ofta förser Gud efter att du tagit 
första steget i tro.

Men det säger jag: ”Den som sår sparsamt, han skall också 
skörda sparsamt, men den som sår rikligt skall också skörda 
rikligt. Var och en skall ge alltefter som han känner sig manad i 
sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad 
givare. Och Gud är mäktig att låta all nåd överflöda till er, så att 
ni alltid och under all förhållanden har nog av allting och kan ge 
i överflöd till varje gott verk.” 2 Kor 9:6-8 RB 

NYCKEL #5 - TRO

Tro, som tar dig från att endast tro på Gud och hans vision 
till att agera och gå ut på vattnet, är nyckeln som kommer ge 
dig genombrottet i din tjänst. Tro är inte att veta allting om 
Gud, utan att göra något med det som du tror. Tro handlar 



Sista Varvet Av Missionsbefallningen

180

kort och gott om vad du gör med Guds ord och visionen 
han gett dig. Tro är handling och agerande. Sann tro är att 
förtrösta på Gud av hela ditt hjärta och att gå ut på vattnet i 
lydnad till Guds vision han gett dig. 

Vi måste tro på Gud, hans vision och den plan vi har gjort 
tillsammans med honom. Att ha en orubblig tro på vår 
himmelske Fader är nyckeln som låser upp Guds obegränsade 
kraft, försörjning, mirakler och välsignelser.

”Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som vill 
komma till Gud, han måste tro att Gud är till, och att han lönar 
dem som söker honom.” Heb 11:6 RB

DU KAN FLYTTA BERG MED TRO

”Jesus svarade och sade till dem: Ha Guds tro. För sannerligen säger 
jag er: Den som säger till detta berg: Lyft dig upp och kasta dig i 
havet, och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger skall 
ske, han skall få vad än han säger. Därför säger jag er: Allt vad ni 
begär i era böner, tro att ni får det, så skall det ske er.” Mark 11:22-24 RB

Det spelar ingen roll vilken utmaning som möter dig, med 
tro på Gud kan du övervinna och segra! David hade en 
orubblig tro på Gud när han mötte Goliat, därför kunde han 
segra mot denna jätte. Josua hade en orubblig tro på Gud 
och därför kunde han och Israels folk inta löfteslandet som 
Gud talat till dem om. Jesus hade en orubblig tro på Gud 
sin fader då han predikade att himmelriket nu hade kommit 
nära, därför såg han Guds rike breda ut sig överallt han gick.

Tro på Gud. Ha Guds tro. Tro på Guds vision i ditt hjärta. Tro att 
Gud är med dig på samma sätt som han var med alla tidigare 
tjänare vi kan läsa om i Bibeln. Tro på dig själv och de gåvor 
som Gud lagt ner i ditt liv. Förtrösta på Gud av hela ditt hjärta. 
När du fäster din blick på Gud och ställer dig på klippan Jesus, 
kan du flytta vilket berg som än kommer i din väg.
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GUD KAN GÖRA MER ÄN VAD VI KAN        
BE ELLER TÄNKA

”Men honom som förmår göra oändligt mycket mer än allt det vi 
ber eller tänker, enligt den kraft som verkar i oss,”  Ef 3:20

Vi måste sätta vår tro i rörelse och våga tro Gud om större 
ting. Anden är villig men köttet är svagt. Tro som leder till 
handling är nyckeln till din framgång. Jesus går med de som 
går, och arbetar med de som arbetar. Du måste sikta mot 
stjärnorna om du vill nå det högsta berget. Tro gör alla Guds 
löften tillgängliga för oss idag! Gud behöver människor med 
orubblig tro som agerar och utför det arbete som han har 
kallat dem att göra.

Människor som för evigt söker Guds vilja blir överkörda av 
de som gör Guds vilja. Vi behöver vara fulla av tro och göra 
stora saker för Gud – miljoner människors evighet hänger på 
vår tro och vårt agerande!

Tro Gud för nästa nivå av skörd och sikta mot att nå ännu 
mer människor med evangeliet detta år! Sätt din tro högt 
och kör på! Sikta mot stjärnorna så kommer du att nå högsta 
berget. Gud kan bara göra det du tror honom om. Din tro är 
avgörande för att vara framgångsrik som Guds tjänare. Din 
tro och din förväntan på vad Gud kan göra i och genom dig 
öppnar eller stänger flödet av Guds kraft som han vill låta 
verka genom dig. 

NYCKEL #6 - ELD

Precis som tro låser upp alla Guds löften för oss, är det den 
helige Andes eld, som är kraften som får motorn att fungera. 
Tro transporterar elden dit den behövs. Den helige Andes eld är 
en underbar gåva från Gud. Eld och tro samverkar, och dessa 
är ytterst viktiga nycklar då det kommer till tjänst i Guds rike. 
Vi behöver tro på Gud för mirakler, försörjning och vägledning 
och vi behöver elden och smörjelsen från den helige Ande för att 
kunna göra samma gärningar som Kristus har kallat oss att göra.
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Johannes säger om Jesus: ”Han skall döpa er med den Helige 
Ande och eld,” Matt 3:11 RB

Elden är inte till för att ge oss karisma, så vi kan slå oss själva 
på bröstet då Gud verkar med sin kraft genom oss. Det är en 
helig eld, en utrustande eld som gör oss lika Kristus, fyllda 
med kraft och frimodighet att proklamera hans evangelium. 
Elden är till för uppdraget, inget annat. 

Vi är kallade att vara ”eldsmän” och ”eldskvinnor”. Vi är 
kallade att höja temperaturen vart vi än går. Världen hungrar 
efter elden och smörjelsen från den helige Ande, inte efter 
torra föreläsningar. Människor längtar efter brinnande 
förkunnelse av Jesus Kristus fylld med Guds kraft, närvaro, 
tecken, under och mirakler!

”Men ni skall få kraft efter att den Helige Ande har kommit över er 
och ni skall vara vittnen åt mig både i Jerusalem och i hela Judéen 
och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”  Apg 1:8 RB

Elden kommer direkt från Jesus – han som döper i den helige 
Ande och eld. Du kan tjäna i denna eld oavsett vart i världen 
Gud sänder dig. Den helige Andes eld kommer direkt från 
Jesus och han är närvarande dig just nu. Öppna ditt hjärta 
för den helige Ande och låt Jesus döpa dig i elden så att du 
blir ett brinnande vittne för honom.

Den helige Ande kommer också att koppla dig med rätt 
personer som kommer att stå med dig och se visionen bli 
verklighet. Då den helige Andes eld brinner i ditt liv, kommer 
Gud att föra samman pusselbitarna för dig. Smörjelsen från 
Gud kommer att göra en väg för dig. Den helige Ande är 
nyckeln till vår förkunnelse, tjänst och visionens uppfyllelse.

PINGSTDAGEN FÖRVANDLADE JESU 
LÄRJUNGAR TILL FRIMODIGA GUDS MÄN

”När pingstdagen var inne var de alla samlade i full enighet. Då kom 
plötsligt ett dån från himlen, som när en våldsam storm drar fram, 
och det fyllde hela huset där de satt. Och tungor som av eld visade sig 
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för dem, vilka fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och 
de blev alla uppfyllda av den Helige Ande och började tala med andra 
tungomål, allteftersom Anden ingav dem att tala” Apg 2:1-4 RB 

NYCKEL #7 - AGERA

Den sista nyckeln – agera, gör att alla andra nycklar fungerar! 
Utan ditt agerande och handlande är alla de andra nycklarna 
utan mening. Du är skapad för att agera. Du är designad för 
att agera i evangeliets tjänst, inte för att sitta stilla och se på 
när alla andra arbetar för Herren. 

Vi väntar inte på Gud. Sedan pingstdagen väntar Herren på 
oss. Stå upp låt Guds vision i ditt hjärta bli levande. Be den 
helige Ande att fylla dig med elden från himlen. Ha tro på 
Gud, hans ord och hans vision för dig. Till sist, tryck på GÅ 
knappen genom att börja agera idag! Du aktiverar din tro 
genom att agera! Ta ett steg i tro och gå ut på vattnet!

LÄRJUNGARNA AGERADE                           
OCH JESUS BEKRÄFTADE!

”Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade 
tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som 
åtföljde det.” Mark 16:20

Jesus hade gjort allt han kunde göra. Han hade dött på 
korset och gett sina lärjungar den helige Andes kraft och eld. 
Nu väntade hela himlen på dem att börja agera. Läs skriften 
ovanför en gång till. Det var inte förrän DE GICK UT OCH 
PREDIKADE som Jesus bekräftade ordet med mirakler, 
tecken och under.

Hela nyckeln till lärjungarnas och den första församlingens 
framgångsrika tjänst var deras agerande. Jesus väntade på 
deras handling, deras agerande. Vart de än gick, gick Jesus 
med dem. Jesus väntade på dem att de skulle predika, 
vittna och lägga händerna på de sjuka. När de predikade 
verkade Jesus och bekräftade ordet med under och 
tecken. Nyckeln är – vårt agerande! Jesus och hela himlen 
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väntar på dig och mig, att vi ska handla och agera! En av 
nittonhundratalets evangelister som Gud använde mäktigt, 
Smith Wigglesworth, sa ofta: ”Apostlagärningarna blev 
skriven därför att apostlarna agerade.”

Du behöver VISION, ELD och TRO som leder till AGERANDE 
för att Guds dröm ska bli fullbordad i ditt liv. Vision lyfter 
dina ögon så du ser vad Gud kan och vill göra genom ditt 
liv. Tro och agerande transporterar elden dit där den behövs. 
Det är din tro och ditt agerande som förlöser Guds kraft till 
de sargade och behövande människorna.

Hela himlen ser på dig, väntar på att få backa upp dig, och 
att få arbeta med dig. Stå upp och agera. När du går och 
predikar Guds ord, kommer Gud att arbeta tillsammans med 
dig, och bekräfta din tjänst med mirakel, tecken och under. 

DESSA SJU NYCKLAR GER DIG FRAMGÅNG!

Låt dessa sju nycklar bli dina nycklar, genom att du tar dem 
till dig och börjar använda dem. Gud vill ge dig en vision för 
ditt liv. När du ber vill Gud leda dig att hjälpa dig göra en 
konkret plan för din vision. Genom bön och fasta kommer 
du bli uppkopplad med Guds kraftkälla, den helige Ande. 
När du är en givare så kommer du få se en skörd komma 
tillbaks med Guds försörjning. Tro på Gud och fäst din blick 
på Jesus, så kan du kasta alla berg i din väg i havet. Ta emot 
den helige Andes eld och bli beklädd med Guds kraft till 
tjänsten han kallar dig ut i. Till sist, agera och gå ut i segerrik 
tjänst och se Jesus bekräfta din förkunnelse om himmelriket!
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Kapitel 17

Spring ditt lopp

”När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då 
lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så 
hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt 
oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, 
som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets 
lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra 
sidan om Guds tron” Heb 12:1-2

I detta sista kapitel av boken utgår jag från denna bibelvers, 
som på ett kristallklart sätt talar om för oss att vi har ett lopp 
att springa här på jorden. Gud har gett dig ett himmelskt 
lopp att springa här på jorden! Du är kallad och utvald av 
Gud till att gå ut och bära rikligt med frukt för Guds rike. 
Den stora skaran av vittnen i himlen ser på dig och hejar på 
dig. De ropar: ”Spring, Spring, Spring!”

Ditt lopp ligger framför dig. Jag vill jag uppmuntra och 
utmana dig att lyda den vers vi precis läste genom att:

1. Lägg av synden och den börda som tynger och 
snärjer dig, bekänn den inför Gud och lämna den 
vid Jesu kors.
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2. Överlåt dig själv helhjärtat och totalt till att uthålligt 
springa det lopp Gud har stakat ut för dig.

3. Se på Jesus, din frälsare, mästare och din förebild, ja 
fäst din blick på trons upphovsman och fullkomnare.

PAULUS INSPIRERAR OSS ATT SPRINGA LOPPET

”Vet inte ni att alla löparna på en tävlingsbana springer, men det 
är bara en som får priset? Spring så, för att ni skall få det. Ty 
var och en som tävlar lever återhållsamt på alla sätt. Detta gör de 
för att vinna en förgänglig segerkrans, men vi en oförgänglig. Jag 
löper därför inte utan något mål, jag kämpar inte som en som slår 
i tomma luften. Utan jag disciplinerar min kropp och tvingar den 
till lydnad, för att jag inte skall predika för andra och själv inte 
hålla provet.” 1 Kor 9:24-27 RB

Då jag studerar Paulus liv och tjänst, finns det något som 
talar starkt till mig - hans beslutsamhet att fullborda sitt 
Gudagivna lopp. Paulus var fokuserad och helt överlåten sin 
kallelse, sin himmelska vision. Han hade sina ögon fixerade 
på mållinjen. Han såg förbi alla hinder, prövningar och 
motgångar. Paulus var orubbligt fokuserad på att löpa och 
fullborda sitt lopp.

Genom förföljelse, skeppsbrott, fastande, stening, fängelse, 
ensamhet, fattigdom, prövningar och motstånd från 
människor som han ville ge de goda nyheterna till, förlorade 
han aldrig sitt fokus. Paulus såg framåt, fokuserade på sin 
kallelse och sitt lopp - att ta evangeliet till hedningarna, till 
de onådda områdena där evangeliet aldrig förr predikats.

Som en Kristi ambassadör har vi ett lopp att springa. Som 
Kristi kropp är vi kallade att predika evangeliet till alla 
nationer, alla folkgrupper och alla stammar på denna jord. 
Vårt uppdrag är att slutföra missionsbefallningen, att 
springa det sista varvet av detta lopp. Kära vän, vi behöver 
fokusera på vårt mål, eftersom vi fortfarande har en lång 
väg att springa.
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Enligt aktuell missionsstatistik från Joshua Project finns det 
fortfarande över 6 900 onådda folkgrupper att nå. Fortfarande 
räknas över 2,8 miljarder människor som onådda med 
evangelium. Du och jag måste slutföra missionsbefallningen. 
Det är vårt lopp att springa. Jesus kommer inte för att hämta 
sin brud förrän vi har slutfört uppdraget vi fick för över 2000 
år sedan.

Missionsbefallningen är den sista befallningen, det sista ordet 
från vår kung, Jesus Kristus. Han och hela himlen väntar på 
oss att vi ska slutföra vårt uppdrag. Missionsbefallningen 
kan och måste slutföras. Då vi står tillsammans, skuldra mot 
skuldra, och tar varandras händer kan vi slutföra det sista 
varvet av missionsbefallningen. 

DU HAR ETT PERSONLIGT LOPP                 
ATT SPRINGA

När vi tidigare talade om att vi är Guds räddningsbåt, 
utifrån liknelsen med Titanic, var det en viktig sanning 
som kom fram att vi alla behövs i räddningsuppdraget! 
Alla män och kvinnor behövs på däck för att det stora 
räddningsuppdraget skall bli slutfört. En annan liknelse som 
går i samma tema, är att vi alla har en egen bana att springa 
på i missionsbefallningens lopp.

Du har ett personligt lopp att springa. Ingen kan göra allting, 
men tillsammans kan och måste vi alla göra vår del, för att 
bidra till fullbordandet av Kristi missionsbefallning. Ditt 
lopp, din personliga kallelse, är mycket viktig. Du har en 
egen bana att springa i det sista varvet av loppet. Ingen kan 
ta din plats. Ingen kan springa ditt lopp. På din bana står ditt 
namn skrivet - bara du kan springa på din bana. 

Du är unikt designad, formad och skapad av Gud, allas vår 
Skapare, för att fullborda ditt personliga lopp. Du har fått 
gåvor, talanger och kreativitet som du kan använda för att 
sprida evangeliet.
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Du kan predika och vittna om Jesus. Du kan be och stå i förbön 
för människor i världens nationer och för missionärerna som 
når dem. Du kan hjälpa till att sända ut nya missionärer och 
understödja evangelisation till de onådda folken genom ditt 
givande. Din del i missionsbefallningen är en vital länk för 
att arbetet ska slutföras. Då du gör allt du kan göra för att 
springa ditt himmelska lopp, hjälper du Kristi kropp att 
springa och slutföra sitt lopp.

OLYMPISKA LÖPARE INSPIRERAR OSS ATT 
SPRINGA VÅRT LOPP

Jag har alltid varit idrottsintresserad, och älskat att springa, 
cykla, simma, spela tennis och innebandy. Jag måste säga att 
när det kommer till att springa har jag alltid varit imponerad 
av långdistanslöparna från Kenya och Etiopien. De är i en klass 
för sig. De springer med en glöd i blicken, en uthållighet och 
beslutsamhet att vinna guldmedaljen, likt inga andra löpare.

Tänk dig ett 10,000 meter långt lopp eller ett maratonlopp. 
Alla de som springer, springer för att vinna guldmedaljen. 
Alla har förberett sig, tränat och är passionerade att springa 
loppet. Alla vet att för att vinna måste de komma först över 
mållinjen vid loppets slut.

Loppet är inte nödvändigtvis vunnet av den snabbaste 
löparen, eller den fysiskt starkaste löparen, utan av den 
löpare som aldrig tappar fokus på mållinjen. Loppet är i 
mångt och mycket förlorat och vunnit i löparnas sinne, i hans 
eller hennes fokus. Vinnaren är den löpare vars beslutsamhet 
är orubblig och vars fokus inte flyttas från mållinjen. 

MISSIONSBEFALLNINGEN                                
ÄR ETT STAFETTLOPP

Låt mig illustrera missionsbefallningen på ett annat sätt. I ett 
stafettlopp är det fyra löpare i varje lag. Låt oss säga att varje 
löpare måste springa ett varv runt banan, 400 meter. Den 
första löparen börja springa så fort han hör startskottet. Efter 
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han sprungit första varvet lämnar han över stafettpinnen 
till den andre löparen, som sedan ger den till tredje löparen, 
som till sist ger den till den sista löparen. Detta beskriver på 
ett mycket talande sätt hur vårt lopp, missionsbefallningen, 
ser ut utifrån Hebreerbrevet kapitel 12 som vi precis läste.

Startskottet är Jesu missionsbefallning, då han utropade: ”Gå 
ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.” Mark 16:15

Stafettpinnen är vårt mandat, uppdrag och kallelse att 
predika evangeliets budskap till hela världen.

Löparna är de olika generationerna i Kristi kropp som sprungit 
missionsbefallningens lopp, sedan startskottet gavs av Jesus.

Sedan den första generationen av Jesu lärjungar har många 
varv sprungits i detta lopp. I över 2000 år har Guds hjältar och 
hjältinnor sprungit med evangeliets stafettpinne varv efter varv. 

Nu har de sprungit klart sitt varv och har nu lämnat över 
stafettpinnen i din och min hand. Vi måste nu springa 
slutsträckan och avsluta loppet som hela himlen med 
spänning väntar att se upploppet av.

Framför oss ligger vad jag kallar det sista varvet av 
missionsbefallningen. Jag tror av hela mitt hjärta att vi 
kommer att slutföra missionsbefallningen. HALLELUJA!

SPRING DITT LOPP FÖR ATT VINNA

Om var och en följer Guds unika vision och syfte med sitt liv, 
och i kärlek tar varandras händer och överlåter sig helt till 
att springa missionsbefallningens lopp, kan vi slutföra det 
sista varvet. Vi måste alla göra vår del, och göra det med en 
”lagmentalitet”. Missionsbefallningens lopp är ett lagarbete, 
där alla löpare behövs.

Visionen som brinner likt en eld i ditt hjärta, är Guds 
profetiska fotografi av din potentiella framtid. Din vision är 
det lopp Gud har kallat dig att springa här på jorden. Det är 
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ditt lopp att springa, ett lopp som hela himlen ser på; ett lopp 
som kommer att eka ända in i evigheten. Din lydnad till Gud 
och det lopp han kallat dig att springa kommer att innebära 
himmel eller helvete för de människor Gud har tänkt att du 
ska nå med evangeliet. Så viktigt är ditt lopp. Det handlar 
om evigheten för alla människor som lever på vår jord. 

FÖLJ EXEMPLET AV ANDRA LÖPARE

Paulus sprang sitt lopp då han åkte på sina missionsresor 
till den onådda världen utanför Israel. Paulus sprang sitt 
lopp och var ständigt på väg till nya platser, nya byar, nya 
länder för att predika korsets budskap. Paulus sprang sitt 
lopp då han planterade församlingar där det inte fanns 
någon församling tidigare. Han sprang sitt lopp då han 
predikade Kristus där Kristus ej tidigare var känd. ”Jag har 
eftersträvat att förkunna evangelium, där Kristus inte tidigare har 
blivit nämnd.” Rom 15:20 RB

Paulus sprang sitt lopp då han var mentor till Timoteus, och 
tog med honom och ett team av lärjungar som han tränade 
i tjänsten. Han gav av sitt eget liv till de som följde honom. 
Paulus slutförde sitt lopp genom att lyda den himmelska 
visionen som han så frimodigt deklarerade för kung Agrippa.

”Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska 
synen, utan började förkunna först för dem som var i Damaskus och 
Jerusalem, och över hela Judéens land och sedan för hedningarna, 
så att de skulle ångra sig och omvända sig till Gud, och göra sådana 
gärningar, som tillhör omvändelsen .” Apg 26:19-20 RB

Jesus sprang och fullbordade sitt lopp då han gick från by 
till by i Israel och predikade om himmelriket, botade sjuka, 
kastade ut onda andar och undervisade i synagogorna. 
Sedan dog han på korset för världens synd, uppstod från det 
döda och sände ut sina lärjungar till jordens yttersta gräns 
för att de skulle predika evangeliet.

Tidiga pionjärer har levt och dött på missionsfältets 
frontlinjer. De har gett sina liv för att predika evangeliet 
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till de fattiga, onådda, förlorade, sårade och bortglömda 
människorna. De har sprungit sina lopp och lämnat över 
stafettpinnen till oss. Några av dessa pionjärer är Hudson 
Taylor, William Carey och Charles Thomas Studd plus 
otaliga andra som slutfört sitt lopp och som nu ser och hejar 
på oss från himlen. De kan inte göra någonting mer än vad 
de redan gjort. De kan inte springa vårt lopp åt oss. De har 
gjort sitt jobb, nu är det vårt jobb att slutföra vårt lopp.

Spring ditt lopp! Om du har förlorat din vision eller om du 
inte vet vad du ska göra, gå ner på dina knän och utgjut ditt 
hjärta inför Gud. Endast han kan ge dig vad du behöver. Han 
ger oss visioner och drömmar. Han älskar att fylla oss med 
sin kraft, sin Ande och sin styrka. 

Gud kan inte ta upp stafettpinnen och springa åt dig, det är 
din uppgift. Du måste ta upp stafettpinnen och springa ditt 
lopp. Ingen ängel kommer att springa loppet åt dig. Ingen 
annan än du kan springa ditt lopp.

GÖR DIG REDO OCH SPRING DITT LOPP

Oavsett vad din dröm är för Guds rike, gör dig redo att 
springa ditt lopp. Lyd Gud och den vision han har gett dig. 
Oavsett vad den helige Ande har lagt i ditt hjärta att göra, gör 
det. Vänta inte på fler profetior, utan börjar gå, börja springa 
ditt lopp. Ta upp din stafettpinne och spring ditt lopp. Då du 
tar ett steg i tro, tar Gud ett steg med dig.

Ditt lopp ligger framför dig. Oavsett om du är i början, 
mitten eller i slutet av ditt lopp, måste du bestämma dig för 
att slutföra loppet. Förlora aldrig fokus på mållinjen. Din lön 
kommer att vara för evigt och människor kommer att föras in 
i himmelriket på grund av ditt vittnesbörd, din förkunnelse, 
din lydnad och ditt uppoffrande. Håll ett öga på evigheten 
och ett öga på ditt lopp här på jorden, då kommer du att 
springa hela loppet som Gud har kallat dig att springa, utan 
att stanna, sakta ned eller ramla i något dike.
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Tillsammans kommer vi att slutföra sista varvet av 
missionsbefallningen, genom att nå alla nationer, folk 
och stammar. Vi kan slutföra missionsbefallningen i 
vår generation, om vi alla springer vårt personliga lopp 
fokuserade på mållinjen. Vi kommer att plundra helvetet 
och befolka himlen med miljontals människor. Vi kommer 
att nå hela världen med det fantastiska budskapet att Jesus 
Kristus frälser, helar och befriar idag!

Denna bok är skriven för detta syfte, att inspirera, uppmuntra, 
utmana och att tända dig till att springa ditt himmelska lopp 
här på jorden. Du har bara ett liv att leva. Du har bara ett 
lopp att springa. Din himmelska vision, din kallelse är en 
vital länk för att missionsbefallningen ska bli slutförd.

INGEN KAN SPRINGA DITT LOPP UTOM DU!

Profeten Joel beskriver vårt lopp på ett kraftfullt sätt:

”Som hjältar jagar de i väg, likt stridsmän stiger de upp på murarna. 
Var och en går sin väg rakt fram, ingen viker av från sin stråt. Den 
ene tränger inte den andre, var och en går sin givna bana.” Joel 2:7-8

Vi är kallade att springa vårt lopp både individuellt och 
tillsammans med hela Kristi kropp som ett lag. Du har en 
specifik bana att springa på. Du har en unik uppgift som 
ingen annan kan göra. Du måste fullfölja ditt lopp och 
slutföra den uppgift Gud har anförtrott åt dig. 

Budskapet från Joels profetia till oss klart - träng eller knuffa 
inte din medlöpare bredvid dig. Strid inte med din broder 
eller syster i samma lag. Bli inte avundsjuk och kritisera 
inte din broder eller syster. Gläd dig med dem, trösta och 
uppmuntra dem. Vi är en och samma familj. Vi är i samma 
lag. Tillsammans kan vi fullborda loppet. 

Stå upp och ta din givna bana i loppet som Gud har för 
dig. Glöm vad som ligger bakom. Glöm dina misstag och 
nederlag. Se FRAMÅT likt Paulus, då han glömde det som låg 
bakom och sträckte sig framåt. En stor skörd av människors 
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frälsning väntar på dig, ditt vittnesbörd och din förkunnelse. 
Om du inte går, vem ska då gå? Om inte du springer ditt 
lopp, vem ska då springa? Ingen kan springa ditt lopp åt dig. 
Gud ser till dig idag och frågar: ”Vem skall jag sända och vem 
vill vara vår budbärare?” Jes 6:8

Gud vill att du springer ditt lopp med blicken fäst på 
mållinjen och inställningen att FULLBORDA ditt lopp. Jesus 
vill att du går ut och bär frukt, hundrafaldig frukt.

Paulus hade denna mentalitet och fokus. Han var aldrig nöjd! 
Han var tacksam till Gud, men inte nöjd. Han var hungrig 
efter mer. Han ville att alla Guds löften för hans liv skulle bli 
fullbordade. Han nöjde sig inte med det näst bästa.

”Inte som om jag redan har uppnått det eller redan är fullkomlig, 
men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen 
av Kristus Jesus. Bröder, 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. Jag jagar mot målet, för segerlönen 
enligt Guds kallelse ovanifrån i Kristus Jesus.” Fil  3:12-14 RB

BESLUTA DIG FÖR ATT SPRINGA DITT LOPP

Nu när du har läst denna bok, har du ingen ursäkt att inte 
agera och springa ditt lopp. Jag utmanar dig som din broder 
i Herren, stå upp och börja springa ditt lopp. Om du redan 
springer, öka farten! Nöj dig inte med det näst bästa, utan 
sträck dig efter Guds maximum för ditt liv och tjänst. Många 
tusentals människor väntar på dig. Med Gud är allt möjligt. 
Lyft blicken och se Guds möjligheter i och genom dig.

Bestäm dig idag, gör upp en plan och börja agera. Bestäm 
dig idag för att börja springa sida vid sida med tusentals av 
andra löpare som predikar evangeliet till en förlorad och 
döende värld. Bestäm dig för att ge hela ditt liv, din framtid, 
dina gåvor och talanger till Jesus Kristus. Bestäm dig för att 
viga ditt liv ett hundra procent till att springa det sista varvet 
på missionsbefallningen. 
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Gud tror på dig. Jag tror på dig. Hela himlen tror på dig. 
Ditt lopp ligger framför dig. Spring ditt lopp, ett steg i 
taget, med blicken fäst på Jesus. Tillsammans springer vi 
sista varvet av missionsbefallningen. Tillsammans slutför 
vi Jesu missionsbefallning. 
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Käre medarbetare på skördefältet,

Jesus har gett dig evangeliets stafettpinne. Han startade lop-
pet som hela himlen nu vill se sista varvet av. Följ därför 
exemplet av tusentals andra själavinnare i denna värld, och 
spring ditt lopp. Börja gå och predika evangeliet till en för-
lorad värld.

Spring med den vision som Gud gett dig. Tro på den och 
gå ut i tro. Gud kommer att gå med dig, oavsett vart du än 
går. Många miljoner av människor kommer att bli räddade i 
denna sista skördetid, då vi alla gör vårt yttersta att lyda Jesu 
missionsbefallning.

Gud välsigne dig då du tjänar Herren och fullbordar hans 
missionsbefallning. Låt oss nå ut till hela världen, till varje 
folkgrupp, stam och nation. Låt oss slutföra Jesu Missionsbe-
fallning, och se komma Jesus tillbaka för sin brud...

Din käraste broder
Marcus Bloom

”Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig 
själv, jag vill endast med glädje få fullborda mitt lopp och 

det ämbete som jag har mottagit av Herren Jesus, att vittna 
om Guds nåds evangelium.”  Apg 20:24
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BILAGA -             
Fem evangelium 

predikningar
När jag skrev den här boken under en treårsperiod tänkte jag 
ofta på hur jag kan ge praktisk hjälp för dem som vill predika 
evangeliet. Därför vill jag i denna bilaga dela med mig av 
mina fem personligt bästa evangelium predikningar. Dessa 
utkast kommer att hjälpa dig och ge dig en bra utgångspunkt 
då du själv predikar evangeliet om Jesus Kristus. 

Syftet med dessa predioutkast är att ge dig en praktisk 
riktlinje när du predikar. Syftet är också att jag vill dela med 
dig hur jag själv tänker när jag predikar, vilket jag tror kan 
hjälpa dig att utvecklas som predikant och evangelist. Jag vill 
uppmuntra dig att tänka att ett evangelium budskap har fyra 
olika men sammanhängande delar. Du behöver inte lägga 
upp det på det här sättet, men det kan hjälpa dig på traven, 
särskilt om du är ny som förkunnare eller vill tänka mer som 
en evangelist när du predikar.
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DEL ETT - INLEDNINGEN

Hälsa på folket, var glad, trevlig och hjärtlig. Välkomna 
dem till mötet där Jesus är mitt ibland oss för att göra under. 
Uppmuntra dem att Jesus är närvarande för att tala till dem 
och göra ett mirakel bland dem. Uppmuntra dem att öppna 
sina hjärtan för Guds ord. Inledningen är en möjlighet för 
dig att göra en kort introduktion av dig själv, kanske dela ditt 
vittnesbörd och leda människorna i en bön för att vi alla ska 
öppna våra hjärtan för Guds ord. 
 

DEL TVÅ - BIBELTEXTEN

Läs hela bibeltexten eller citera ett skriftställe som du vill ha 
som grund för din förkunnelse. Detta är mycket viktigt. Kom 
ihåg, det är Guds ord och det är evangeliet som är Guds kraft 
till frälsning. Jag tar alltid mycket tid att läsa högt ur Bibeln 
och låta ordet få sjunka in i lyssnarens hjärta. All förkunnelse 
måste vara fyllt av Guds ord, och att börja med att läsa hela 
bibeltexten du vill utgå från eller portionera ut läsningen i 
din förkunnelse är starkt rekommenderat. 

DEL TRE - FÖRKUNNELSEN

Själva förkunnelsen kan göras på många olika sätt, viktigast 
är att du predikar från ditt hjärta och inte från huvudet. Låt 
din passion för Jesus komma ut till människorna. Håll inget 
tillbaka utan låt din förkunnelse brinna med den helige Ande. 
Predika frimodigt full med tro och förvissning att Jesus är 
med dig och kommer bekräfta Guds ord du predikar med 
under, tecken, mirakler och människors frälsning. Använd 
ditt predikoutkast som mall och utgångspunkt. Lägg gärna 
till en personlig berättelse, illustration, dramatisering, eller 
ett vittnesbörd från ditt liv. Detta kommer att göra budskapet 
mer intressant och ännu mer trovärdigt.   
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DEL FYRA - FRÄLSNINGSINBJUDAN

Den fjärde delen, då du avslutar din förkunnelse och går 
in mot avslutet det vill säga frälsningsinbjudan, är oerhört 
viktig. Här är det många som tappar momentum och missar 
Guds Andes smörjelse att föra människorna till Jesus och 
hans öppna armar.  När evangeliet har predikats, verkar 
Guds Ande på människornas hjärtan. Jesus vill beröra, frälsa, 
hela, befria och döpa i den helige Ands hela etc. men du som 
förkunnare måste flöda tillsammans med honom. Denna 
del är enligt min mening en av de viktigaste när vi predikar 
evangeliet. Nu när du har predikat evangeliet, måste du dra 
in frälsningens nät och fånga fisken.

När du gör din inbjudan för människorna är det viktigt att du 
är tydlig och går rakt på sak. Tala med kärlek och samtidigt 
auktoritet. Tala med övertygelse, tro och passion. Kom ihåg 
att människor går förlorade, och står på kanten till evigheten, 
de måste bli frälsta nu. Utmana varje person att säga ja till 
Jesus, och att göra honom till sin personliga frälsare, att 
omvända sig från all sin synd och ta emot förlåtelse genom 
Jesus Kristus dyra blod.

När alla som vill har gensvarat, led dem i en gemensam 
frälsningsbön, där du säger en kort mening, som de var och 
en upprepar efter dig med sin egen mun, högt och tydligt. 

Efter frälsningsbönen, se till att alla följs upp för lärjungaskap 
av församlingen. Evangelisten är fiskaren och församlingen 
är fiskebåten. Fiskebåten tar hand om fisken och rensar den. 
Utan fiskaren blir det ingen fisk och utan fiskebåten förloras 
all fisk till vattnet igen.
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BUDSKAP 1:

Jesus helar blinde 
Bartimeus

Bibeltext:	Markus	10:46	–	52

Jesus och hans lärjungar gick från stad till stad och 
predikade de Goda Nyheterna att himmelriket nu hade 
kommit nära och Jesus botade alla som var sjuka. 

Denna dag kom de till Jeriko, och många följde dem, 
därför att där Jesus gick fram, skedde mirakler! 

De blinda fick sin syn! De lama började gå! De stumma 
började tala! De cancersjuka och leprasjuka blev botade! 
De besatta blev befriade! 

HIMMELRIKET hade kommit nära och överallt där 
människor tog emot Jesus skedde mirakler! 
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Störst av alla mirakler var förlorade syndare som fick sina 
synder förlåtna och frid med Gud i sina hjärtan, de fick 
evigt liv!

Denna dag, då Jesus gick ut från Jeriko följde mycket 
folk efter honom. MEN det fanns en man, en blind 
tiggare som suttit i många år på vägen, helt utan hopp. 

Inget kunde hjälpa honom. Inga pengar, inga vänner, 
ingen doktor, ingen och inget kunde hjälpa honom. 

Men en dag hörde den blinda tiggaren nyheterna om Jesus 
Kristus, som gick överallt och gjorde under, tecken och 
mirakler! Han hörde, att Jesus öppnade de blinda ögonen, 
gav hörsel till de döva och de lama kunde gå igen. 
 
DÅ han hörde om Jesus, FICK HAN HOPP för första 
gången i sitt liv! Han fick tro att Jesus kunde hjälpa honom! 

DENNA DAG hände något. När Jesus passerade 
honom, visste han i sitt hjärta att endast Jesus kunde 
hjälpa honom.

Han hade hört att om allt Jesus gjorde i byarna 
runtomkring. Jesus hade kommit från Gud i himmeln och 
hade makt att förlåta synd och bota alla slags sjukdomar. 

Han hade bestämt sig för att göra vad som helst för att 
möta Jesus denna dag. Han var så desperat, han hade 
ingenting att förlora! Han behövde ett mirakel från Gud!

När Jesus passerade vid honom, började han ropa: 
började han att ropa: ”Jesus, Davids Son, förbarma dig 
över mig.” 
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Folket runt om honom sa till honom att vara tyst, men 
inget kunde stoppa honom. Han ropade ännu högre:

”Jesus, Davids Son, förbarma dig över mig.” ”Jesus 
hjälp mig”

Då hände något. Jesus hörde hans skrik. Jesus hörde 
skriket från den blinda tiggaren! 

Guds kärlek i Jesu hjärta gick ut till blinde mannens rop. 
Jesus stannade och kallade till sig den blinde tiggaren. 

Ropet från blinde mannen, fick Jesus att stanna för 
bara honom! 

Jesus såg HANS TRO och desperationen i hans hjärta. 
Jesus sa till mannen. Gå din tro har botat dig. Omedelbart 
blev mannen frisk!

I DAG HAR JAG GODA NYHETER!

Jesus Kristus är densamme igår, idag och i all evighet! 

Jesus kom till denna värld att ge oss frid med Gud! Jesus 
kom för att ta alla vår synd och rena våra hjärtan! Han 
kom för att ge oss evigt liv! 

Han kom för att vi skulle få ta del av himmelriket här och nu! 

Jesus kom till denna värld att bota alla våra sjukdomar, 
befria oss från alla bojor av synd och onda andar. 

Jesus kom för att lyfta oss upp och att ta bort varje ok, 
börda och förtryck och betryck från oss! 
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Jesus kom till denna värld att ge oss liv och liv i överflöd! 

Hur kan Jesus göra mirakler i dag? Hur kan Jesus förlåta 
synd, rena våra hjärtan och ge oss frid med Gud idag? 

Svaret finner vi i Jesaja 53, vers 3-6: 

”Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas 
man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet 
för, så föraktad att vi räknade honom för intet. 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. Vi gick alla vilse 
som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade 
HERREN på honom.”

Jesus är svaret för dig i dag! Jesus kom till vår värld. Han 
bar all synd, sjukdom, smärta, plåga, boja och förbannelse. 

Han dog på korset för 2000 år sedan med alla dina 
synder och sjukdomar OCH genom hans sår är du 
helad, fri och förlåten! HALLELUJA!

Jesus kan läka dig idag - därför att Jesus tog din sjukdom 
på sig själv, då han dog för dig på korset! 

Jesus går bredvid dig i dag, på samma sätt som han gick 
bredvid denna blinda tiggaren! 

Vad än som håller dig bunden, gör som den blinde 
mannen och ropa på Jesus! Jesus gör mirakler idag! Jesus 
lever idag och gör under idag!!!
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Jesus kom till världen för att Gud så älskade världen och 
han ville inte att någon av oss skulle lida längre av den 
hemska synden som vill snärja oss eller av sjukdom som 
plågar oss.

Jesus kom till världen för att ta alla våra synder och 
sjukdomar och för att dö med dem på korset, så att vi 
kan bli förlåtna och helade.

Jesus dog för dig och han dog för mig, så att vi alla kan 
få frid med Gud, evigt liv och helande till våra kroppar. 

Guds ord säger att vi alla är syndare inför Gud och vi 
förtjänar alla att dö. Det är därför Jesus dog för dig, så 
vi kan få hans eviga liv, förlåtelse från våra synder och 
helande till våra kroppar. 
 
Ditt största behov ikväll är att ta emot förlåtelse 
för dina synder och det största miraklet av alla är 
syndernas förlåtelse.

Endast Jesus kan rädda dig och förlåta dig från dina 
synder, eftersom endast Jesus var syndfri och dog för dig 
på korset.

Jesus dog men uppstod igen på tredje dagen och lever 
nu för evigt. Jesus lever och han är här i kväll! Jesus är 
den samma idag som han var för 2000 år sedan. Jesus 
gör fortfarande mirakel!

Precis som den blinde Bartimeus kom till Jesus och 
fick sitt mirakel, kan du idag komma till Jesus och bli 
förlåten och helad!
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BUDSKAP 2:

Den lame mannen       
möter Jesus

Bibeltext:	Markus	2:1	-	12

Denna dag undervisar Jesus många människor i ett hus 
om Guds rike och hur de kunde får syndernas förlåtelse 
och bli och helade.

Huset var fullt med folk. Det fanns människor överallt 
som lyssnade till Guds ord och för att få en beröring av 
Guds mirakulösa kraft.

Idag har du kommit för att lyssna till Guds ord och att få 
ditt mirakel. Jesus är här i denna stund för att förvandla 
ditt liv.

Jesus berättade för människorna i huset att Gud i himlen 
nu har kommit nära dem att hela, frälsa, befria och ge 
alla som behövde ett mirakel.
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Jesu ord fyllde folkets hjärtan, och de var alla förvånade 
eftersom hans ord hade makt, auktoritet och kärlek.

Idag är Guds ord är detsamma. Det är kraftfullt och fyllt 
med liv, kraft, kärlek och makt.

Folket sade att Jesus inte var som en vanlig lärare. hans 
ord var fyllda med Guds kraft och mirakler skedde 
överallt Jesus gick fram.

Överallt Jesus gick botade han sjuka - Han öppnade 
blinda ögon, öppnade döva öron och botade de lama.

Jesus tog bort synden från människorna och gav dem 
frid och glädje. Jesus gav dem liv, ja liv i överflöd. Han 
gav dem hopp och en framtid tillsammans med en 
kärleksfull Gud som var med dem varje dag.

Folk satt och stod överallt i huset för att kunna se och 
lyssna till Jesus undervisning. Alla var förväntansfulla 
på Jesus.

Mitt i Jesu undervisning denna dag, fick en förlamad 
man som låg på sin säng höra att Jesus var nära.

Denna förlamade man hade legat på sin säng i många år 
och inte kunnat gå. Han hade inget hopp, ingen framtid 
- han var dömd att ligga i sin säng resten av sitt liv.

MEN, när han hörde att Jesus Kristus, Guds son var nära 
hans hus, Jesus som hade kommit från Gud till jorden för 
att göra mirakler för alla människor, då fick han HOPP!
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Den lame mannen sade då till sina fyra vänner: Mina 
kära vänner och bröder snälla hjälp mig. Hjälp mig och 
ta mig till Jesus. Ta mig till Jesus Kristus, Han är den 
enda som kan hjälpa mig.

Hans fyra vänner, lyfte då upp honom på hans säng och 
bar honom till det hus där Jesus var. Men de kunde inte 
komma in!

Folk stod överallt och det gick inte att komma in i huset. 
De kunde inte komma till Jesus.

Den förlamade mannen började då desperat att ropa och 
vädjade till sina vänner att han skulle få komma till Jesus. 

Han hade inget hopp, han var förlamad och kunde inte 
gå, springa eller stå på benen, hans liv handlade om att 
ligga i sängen hela livet.

Då fick en av hans vänner en idé: Vi kan göra ett hål i 
taket och hissa ner honom genom taket till Jesus.

De var desperata att få möta Jesus. De visste att om vi 
bara kan komma nära Jesus då kommer han bli botad!

Så de gjorde ett hål i taket och hissade ner mannen på sin 
säng mitt framför Jesus.

Alla blev tysta. Alla var stilla. Ingen rörde sig. Alla såg på 
Jesus och den förlamade mannen.

Den förlamade mannen var nu bredvid Jesus och Jesus 
såg mannen och hans fyra vänner.
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Jesus såg deras tro på honom. Jesus såg i ögonen på den 
förlamade mannens att han trodde att han var Guds son 
och att han kunde bota honom.

När Jesus såg deras stora tro sade han till den lame mannen:
 
”Min son, dina synder är dig förlåtna”

Då tänkte några av de religiösa prästerna för sig själva: 
”Varför talar han på det sättet? Han hädar! Vem kan förlåta 
synder? Det kan ingen utom Gud.”

Då sade Jesus så att alla kunde höra:

”Men det skall ni veta att Människosonen har makt på jorden 
att förlåta synder. Och han sade till den lame: Till dig säger 
jag: Stig upp, ta din bädd och gå hem!”

Omedelbart ställde sig den förlamade mannen upp ur 
sin säng och gick hem. Han var botad, överlycklig och 
prisade Gud!

Ikväll har jag Goda Nyheter för dig: Jesus Kristus är 
densamme i går, i dag och i evighet. 

Samma Jesus som förlät synderna och botade den 
förlamade mannen är här i kväll!

Jesus har all makt i himlen och på jorden att bota din 
sjukdom, att befria dig från onda andar och för att förlåta 
dig alla dina synder. 

Allt är möjligt för Gud! Jesus är här för att göra ett 
mirakel för dig! Endast tro på Jesus och du kommer att 
få uppleva ett vidrörande från Gud!
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Jesus älskar dig och han är här för att göra ett mirakel 
för dig!

Jesus vill hjälpa dig och lyfta av varje börda från dina 
axlar idag. Jesus vill ta bort all din smärta, sjukdom, 
synd, depression, mörker, rädsla och oro.

Jesus är Herren din frälsare och Herren din helare ikväll!

Guds ord säger i Jesaja bok:

”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.”

Jesus kom till världen för att Gud så älskade världen 
och han ville inte att någon av oss att lida längre av den 
hemska synden som vill snärja oss och sjukdom som 
plågar oss.

Jesus kom till världen för att ta alla våra synder och 
sjukdomar och för att dö med dem på korset, så att vi 
kan bli förlåtna och helade.

Jesus dog för dig och han dog för mig, så att vi alla kan få 
frid med Gud, evigt liv, helande till våra kroppar. 

Guds ord säger att vi alla är syndare inför Gud och vi 
förtjänar alla att dö. Det är därför Jesus dog för dig, så 
vi kan få hans eviga liv, förlåtelse från våra synder och 
helande till våra kroppar. 
 



Ditt största behov ikväll är att ta emot förlåtelse 
för dina synder och det största miraklet av alla är 
syndernas förlåtelse.

Endast Jesus kan rädda dig och förlåta dig från dina 
synder, eftersom endast Jesus var syndfri och dog för dig 
på korset.

Jesus dog men uppstod igen på tredje dagen och lever 
nu för evigt. Jesus lever och han är här i kväll! Jesus är 
den samma idag som han var för 2000 år sedan. Jesus 
gör fortfarande mirakel!

Precis som den förlamade mannen kom till Jesus och 
blev förlåten och helad, kan du idag komma till Jesus och 
bli förlåten och helad!
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BUDSKAP 3:

Kraften i Jesu kors!

Inlednings	 Bibeltext:	 ”Ty jag skäms inte för Kristi 
evangelium, ty det är Guds kraft till frälsning för var och en 
som tror” Rom 1:16 RFB

I. SKAPELSEN

Gud skapade oss perfekta i början. Människan och Gud 
hade en underbar relation i början och frid, glädje, kärlek 
regerade på jorden. Det fanns inget lidande, inga sjukdomar, 
ingen fruktan, ingen ensamhet och ingen smärta. 

Allt var i harmoni och människorna på jorden levde livet 
med full glädje och lycka tillsammans med sin Gud och 
skapare. Människan levde som kung och drottning på 
jorden och Gud såg att allt han hade skapat var mycket gott.

“Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild 
skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem… 
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Gud såg på allt som han hade gjort, och se det var mycket 
gott.” 1 Mos 1:27, 31 FB

II. MÄNNISKANS SYNDAFALL

Därefter lämnade Adam och Eva Gud och tvivlade på 
hans ord. Resultatet var ingången för all slags ondska till 
vår värld; 

Synd, sjukdom, plågor, svagheter, misslyckande, 
fattigdom, ensamhet, fruktan, hat, mord, hämnd, 
avundsjuka, förvirring, skuld, tomhet, fördömelse och 
död – evig separation från Gud. 

När våra förfäder Adam och Eva, vände sig bort från 
Gud och misstrodde hans ord, och trodde på vad Satan 
sa, blev hela mänskligheten diskvalificerad att leva i 
gemenskap med Gud, och blev därför slavar under 
Satan som bara vill en sak; att förstöra och förgöra Guds 
underbara mänskliga skapelse. 

Resultatet av deras synd var att alla människor på hela 
jorden blev syndare inför Gud. 

Alla blev nu separerade från Gud och blev fördömda 
till evigt mörker utan Gud närvaro, syndens alla 
hemska konsekvenser och tillslut evig plåga i helvetets 
brinnande eld.

“Alla har syndat och saknar härligheten från Gud… Genom 
en enda människa kom synden in I världen och genom synden 
döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla 
hade syndat… Den som syndar skall dö.”, Rom 3:23, 5:12, Hes 18:20 FB
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III. GUDS OFFER FÖR VÅRA SYNDER

Men Gud ville inte att vi skulle leva i skam, och lida av 
synd och sjukdom och gå evigt förlorade. Därför sände 
han sin ende son Jesus Kristus till världen för att dö på 
korset för oss. 

Jesus dog i vårt ställe och betalade det fulla priset för vår 
rening, förlåtelse, frälsning, helande, upprättelse och alla 
våra behov. Synden separerade oss från Gud, eftersom 
Gud är en helig Gud kan han inte vara nära synd. 

Det var därför han sände sin son Jesus Kristus till världen 
för att dö på korset för oss och ta alla världens synder på 
sig. Jesus öppnade en väg för oss genom att dö på korset 
för oss, så att vi nu kan ta emot Guds förlåtelse för alla 
våra synder, evigt liv, upprättelse, läkedom och få alla 
våra behov tillgodosedda. 

“Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog 
I vårt ställe, medan vi ännu var syndare… Ty syndens lön 
är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår 
Herre.”, Rom 5:8, 6:23 FB

”Han har burit våra sjukdomar, svagheter, plågor och tagit 
vårt straff av smärtor. Han var slagen för våra överträdelser, 
olydnad. Han var genomborrad för vår skuld och för våra 
synders skull. Straffet som krävdes för att vi skulle få frid och 
läkedom lades på honom, och genom hans sår är vi helade och 
återigen gjorda hela. Alla har vi gått fel, vi har alla gått vår egen 
väg, och Herren har lagt alla vår skuld och synd på honom.”, Jes 

53:4-6 Amplified Bible (engelsk översättning) 
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IV. KORSETS KRAFT

1. Jesus blev straffad så vi kan bli förlåtna från våra synder.

2. Jesus blev slagen så vi kan bli helade från våra sjukdomar.

3. Jesus tog vår synd så vi skulle bli rättfärdiga inför Gud.

4. Jesus dog vår död så skulle få ta emot hans eviga liv.

5. Jesus tog alla förbannelser så vi kan få Guds 
alla välsignelser.

6. Jesus tog all ensamhet och tomhet så vi kan få bli 
Guds barn och leva i Guds närvaro.

7. Jesus tog all vår skuld och skam så vi kan ta emot 
Guds frid.

8. Jesus besegrade all djävulens makt och alla hans 
bojor så vi kan få befrielse & frihet.

9. Jesus tog alla nederlag och fruktan så vi kan leva i 
tro och seger.

 
V. JESUS VILL FRÄLSA, BOTA OCH BEFRIA DIG! 

De Goda Nyheterna om Jesus Kristus, som kom till 
jorden för att dö på korset i vårt ställe, är Guds kraft 
till frälsning för var och en som tror. De Goda Nyheterna 
för dig är att Jesus tog all ondska, synd, sjukdom och 
lidande som du bär på.

Han dog men uppstod igen och besegrade synden och 
dödens makt. Nu kan du därför ta emot hans eviga liv, 
förlåtelse, läkedom, kärlek, glädje, frid och bli ett Guds barn 
och få gemenskap med din skapare och himmelska far.
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Gud vill nu föra dig tillbaka till den perfekta relation 
som han tänkt för dig från början.

“Alltså, om någon är I Kristus är han en ny skapelse. Det 
gamla är förbi, se, det nya har kommit.”, 2 Kor 5:17 FB

“Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren 
och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de 
döda, skall du bli frälst.”, Rom 10:9 FB

“Var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.” Apg 2:21 FB
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 BUDSKAP 4:

Jesus – Världens 
ljus förvandlar 

äktenskapsbryterskans liv
Bibeltext:	Johannes	8:	2	–	12

Jesus undervisar många människor i templet.  Fariséerna 
och prästerna var inte glada över att så många följde 
Jesus och inte dem. 

De var avundsjuka och vill bevisa för människorna att 
Jesus var en lögnare och att han inte följde Guds ord.

De gjorde en plan och de fångade en kvinna som begick 
äktenskapsbrott och tog henne till Jesus.

De sa till Jesus inför allt folk: ”Lärare, denna kvinna togs 
på bar gärning då hon begick äktenskapsbrott. Guds 
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lag befaller att sådana människor skall stenas. Men vad 
säger du?”

De var alla reda att stena henne med stora stenar i högsta 
hugg. De var alla beslutsamma att idag skall vi visa att 
Jesus inte är Guds son och att han inte följer Guds lag. 

Fariséerna förväntade sig att Jesus skulle säga NEJ 
inför allt folket. ”Var inte så hemska och hårda. Jag är 
syndarnas vän, låt kvinnan gå fri.”

Då skulle de med rätt kunna säga till alt folket, att Jesus 
talar emot Guds ord, eftersom Guds ord tydligt säger:

”Hon eller han som begår äktenskapsbrott, skall själv 
dö och även den andra personen som är delaktig i 
äktenskapsbrottet” och ”Själen som syndar skall dö”

Därför är Jesus en bedragare och kan inte vara 
Messias den smorde. 

Om Jesus säger JA, döda henne, då kommer Jesus själv 
inför allt folket bli tvungen att erkänna att det är vi som 
är de sanna Guds heliga präster som håller Guds ord och 
lag, och Jesus skulle då bli förlöjligad inför allt folket.

Detta var en fälla!

Om Jesus sa NEJ – skulle Jesus bryta Guds lag 
Om Jesus sa JA – vann prästerna och alla skulle förstå 
de var Guds sanna tjänare
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Jesus satt ner och alla människorna tittade nu på Jesus. 
Då tittade Jesus upp på fariséerna och sa: ”Han av er 
som är utan synd, kan kasta första stenen på kvinnan”

Jesus ord, chockade dem alla. De var alla redo att döda 
kvinnan, men någonting hände. Jesu ord var fyllda med 
kraft och auktoritet.

Alla prästerna frös till is och de fick en efter en upplevelse 
de aldrig kommer att glömma. 

Den äldste fariséen fick en syn i sitt inre över Guds 
tio budord.

1. Du skall inte ljuga
2. Du skall inte stjäla
3. Du skall inte döda
4. Du skall inte begå äktenskapsbrott
5. Du skall inte tillbe andra Gudar…

Han var skyldig! Det ena efter det andra budorden 
dömde honom och han började skaka av rädsla. Han 
var också en syndare. Innerst inne så var han också 
skyldig till döden, då han också hade brutit Guds lag.

Han sa: om jag kastar stenen på kvinnan, kommer den 
att vara som en tennisboll som studsar tillbaka och träffar 
mig också. 

Han lämnade kvinnan chockad, rädd och bävande 
med fruktan… 

De andra fariséerna hade samma upplevelse. Jesus var 
nu helt ensam med kvinnan.
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Jesus kunde ha dödat henne, MEN Jesus dödade inte 
kvinnan eftersom Guds ord säger i Johannes 3:16-17: 

”Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son, Jesus 
Kristus, för att var och en som tror på honom, inte skall förgås, 
men ha evigt liv. För Gud sände inte sin son för att döma 
världen, men för att världen genom honom skulle bli frälst.”

Jesus tittade kvinnan i ögonen och sa: ”Kvinna, jag dömer 
inte dig, du är fri och förlåten. Gå och synda inte mer.”

Kvinnan var redo att bli stenad, men hela hennes liv blev 
förvandlad denna stund, då hon för första gången fick 
uppleva Guds kärlek, förlåtelse, rening och eviga liv. 

Den stora frågan är: Hur kunde Jesus förlåta hennes synd?

Glöm inte mitt svar ikväll – detta är hjärtat och centrum 
i Guds evangelium!

Jesus dödade inte kvinnan – därför att han var redan på 
väg till golgata kors för att dö för hennes synder!

Jesus tog hennes död, hennes förbannelse, hennes synd 
på sig själv och gick till korset och dog i hennes ställe!

Guds ord säger “Men det var våra sjukdomar han bar, våra 
smärtor tog han på sig… 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. Vi gick alla vilsne som får, var och en 
gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom.”, 
Jes 53:4-6 FB
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Du behöver inte dö, jag behöver inte dö, därför att Jesus 
dog för oss! Jesus kunde förlåta kvinnans synder och 
ge henne evigt liv därför att han var redan på väg till 
korset för att dö för henne, i hennes ställe! 

HALLELUJA!!! Detta är evangeliets kärna! Detta är de 
Goda Nyheterna om Jesus Kristus! Du kan bli förlåten, 
du kan gå fri, du kan få evigt liv och frid med Gud! 
Därför att Jesus har dött för dig!

Vi är alla syndare inför Gud: ”Alla har syndat och saknar 
härligheten från Gud” Rom 3:23 Vi förtjänar alla att dö och gå 
evigt förlorade. 

MEN Jesus kom inte för at döma dig och mig, han kom 
för att frälsa och rädda oss!

Jesus kan förlåta dig alla dina synder ikväll. Jesus kan 
hela alla dina sjukdomar ikväll. Jesus kan sätta dig fri 
från allt som binder dig ikväll. DÄRFÖR att han har 
dött för dig och tagit ditt straff på sig!

Gör inte samma misstag som Fariséerna gjorde.

Lämna inte Jesus med din synd oförlåten. Lämna inte 
ikväll med dina synder med dig.

Du kanske inte har gjort några stora synder som mord, 
äktenskapsbrott, men det spelar ingen roll om du har 
små eller stora synder – inför Gud är vi alla syndare.

Bara Jesus kan frälsa och förlåta dig, därför att bara 
Jesus dog för dig och tog ditt straff!
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Gör som kvinnan gjorde, böj dina knän inför Jesus och 
ta emot han förlåtelse ikväll. 

Genom Jesu blod kan du bli frälst, förlåten och befriad 
från syndens och dödens band. Genom Jesu blod kan 
du bli helade och satt fri från alla smärtor och plågor.

Jesus vill komma in i ditt liv, in i varje rum i ditt hjärta 
och göra allting nytt igen.

Gör inte som Fariséerna som var fyllda med synd i 
sina liv, men som förhärdade sig och lämnade Guds 
offerlamm, världens ljus och med sin synd oförlåten.

Gör som kvinnan, kom till Jesus!  Säg JA till Jesus ikväll!
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BUDSKAP 5:

Den rike mannen           
och Lasarus

Bibeltext:	Lukas	16:19-31

Denna skrift kommer att visa dig Guds kärlek, kanske 
bättre än något annat bibelställe. 

Jesus talar här om livet efter döden. Han är den enda som 
kan tala om livet efter döden med auktoritet, eftersom 
endast Jesus dog och uppstod från de döda och nu lever 
för evigt.

Nästan allt vi vet om helvetet, vet vi från Jesus. Jesus 
talade mer om helvetet än han talade om himmelen.

Jesus gick inte runt och hotade folk med helvetet. Nej, 
men han varnade folket om helvetet och han visade 
dem vägen till himlen.
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Jesus talade så mycket om helvetet, därför att helvetet är 
en realitet precis som himlen är en realitet.

Nu vill jag berätta anledningen till varför denna skrift är 
så viktigt. När jag läster denna berättelse har jag bara en 
fråga i mitt sinne.

Vad var den fruktansvärda och fördömande synd som 
den rike mannen begick som sände honom till helvetet?

Vet du varför jag vill veta svaret på denna fråga? Jag vill 
veta synden den rike mannen begått, eftersom jag inte 
vill att någon av oss gör samma misstag.

Jag vill inte att någon av oss följer med den rike 
mannen till helvetet. 

RIK MAN
Först säger vers 19 att han var en rik man. Säg mig. Tror du 
att den rike mannen gick till helvetet för att han var rik? Ja 
eller Nej? 

Nej den rike mannen gick inte till helvetet eftersom han 
var rik.

Rikedom, pengar och välstånd är inte en synd om man 
tjänar pengarna ärligt och ger till Gud det som tillhör Gud.

Rikedom är inte den synd som gjorde att mannen 
gick förlorad. 

EXKLUSIVA KLÄDER
Det finns mer information i vers 19. Det står att han var 
klädd i fint och lila linne. Han var klädd mycket fint i de 
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modernaste kläderna. Kanske hade han garderob med 
100 av de finaste kostymerna. 

Tror du att detta var den synd som gjorde att rike mannen 
gick förlorad. Nej, det är en välsignelse att klä sig väl. Det 
är ingen synd alls.

FIN MAT
Det finns mer information i vers 19. Det står att han åt 
väldigt exklusiv, dyr och god mat. 

Tror du att detta var den synd som gjorde att han gick till 
helvetet. Ja eller Nej?

Nej!

Dessa saker var inte de synder som gjorde att den rike 
mannen gick till helvetet. Hur många vill veta varför den 
här mannen gick till helvetet?

Låt oss se på bakgrunden igen:

Den rike mannen satt inne i sitt fina palats. Utanför slottet 
satt en fattig sjuk man.

Han var sjuk och han hade inga pengar, ingen mat och 
ingen medicin. Han var döende. Hundarna kom till och 
med och slickade hans sår.

Den rike mannen dog i sitt palats och den fattige dog 
utanför palatset.

När den stackars mannen dog, kom änglarna och bar 
honom till Abrahams famn i himlen. Men när den rike 
mannen dog, vaknade han i helvetet.
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Han led av stor plåga i helvetets flammande eld, eftersom 
han var evigt förlorad utan frälsning. Han skrek i helvetet 
och han tittade upp, och kunde då se ända upp till himlen 
och han såg Lasarus i Abrahams famn. 

Ett samtal började då mellan himmel och helvete, och den 
rike mannen från helvetet skrek: ”Fader Abraham, skicka 
Lasarus med en droppe vatten, eftersom jag plågas i dessa lågor”

Abraham sade: ”Detta är inte möjligt, för det finns ingen bro 
från helvetet till himlen.”

Sedan sade den rike mannen: ”Jag har fem bröder på jorden 
och de har begått samma synder som jag gjorde, och de kommer 
hit också om de inte vänder om. Låt någon stå upp från de döda 
som varnar dem.”

Abraham sade: ”De har Mose och profeterna. De har Bibeln, 
Guds ord och predikanterna av evangeliet. Om de inte tror dem 
som predikar Guds ord, kommer de inte tro även om någon står 
upp från de döda. ”

Nu kommer jag till svaret, varför den rike mannen 
gick till helvetet.

Mannen från helvetet ropade till Abraham. Och han 
sade: ”Nej, Fader Abraham.” Han sa ”Nej Fader Abraham” 

I döden sa den rike mannen nej till Fader Abraham, men 
i livet sa den rike mannen nej till Jesus.

Ett NEJ till Jesus är den största synd en människa kan 
begå i livet.
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Mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, lögn är också stora 
synder. Men här står jag som en man sänd från Gud och 
säger till dig, av alla synder i hela världen:

Ett NEJ till Jesus är den största synd en människa kan 
begå i livet. För om du säger nej till Jesus, finns det 
ingen räddning för dig. 

Den största synden i livet är att vägra Jesus, vår frälsare, 
för då kan han inte rädda dig.

Utan Jesus och hans härliga frälsning är vi förlorade för 
evigt, men med Jesus blir vi frälsta och på väg till himlen!

Människor kommer inte till helvetet eftersom de är 
syndare. Bibeln säger att vi alla är födda i synd. 

Vi är inte syndare för att vi begår ett par synder. Vi är 
syndare eftersom vi alla är födda syndare.

Gud kastar inte någon i helvetet eftersom de begår några 
synder. Nej

Den enda anledningen till varför människor går till 
helvetet är att de vägrar att ta emot frälsaren. Säg ja till 
Jesus och du kommer att bli frälst!

Det handlar om att ha Jesus eller att inte ha Jesus. Hela 
skillnaden är att ta emot frälsningen genom Jesus Kristus 
eller att säga nej till Jesus.

Om du säger nej till Jesus kommer du till helvetet. Om 
du säger ja till Jesus är du på väg till himlen.
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Du måste säga ja till Jesus. Säg ja Herre Jesus! Säg ja till 
Jesus! Halleluja! Jag vill säga ja till Jesus, eftersom jag 
inte vill gå till helvete.

Vi är alla syndare. Vi var alla födda syndare. Och vi 
skulle alla med rätt gå förlorade till helvetet, men Jesus 
kom och dog för oss, för alla våra synder.

Om vi vill bli räddade måste vi säga ja till Jesus. Den 
fattiga mannen sade ja till Jesus och kom till himlen. Den 
rike mannen sade nej till Jesus och gick till helvetet.

Vissa säger att de tillhör en kyrka, när de tillfrågas om de 
är frälsta. Det är inget fel med kyrkor, men det finns en 
sak i en kyrka aldrig kan göra.

Min kyrka kan inte rädda mig, och din kyrka kan inte 
rädda dig. Vet du varför? 

Din kyrka kan inte rädda dig, för din kyrka dog inte för dig. 
Bara Jesus kan rädda dig eftersom bara Jesus dog för dig.

Ingen religion kan rädda oss eftersom ingen religion 
dog för oss. 

Ingen påve eller biskop kan rädda oss eftersom ingen 
påve eller biskop dog för oss. Ingen evangelist eller 
pastor kan rädda oss eftersom ingen evangelist eller 
pastor dog för oss. 

Bara Jesus kan rädda oss, eftersom endast Jesus dog för oss.

Guds ord säger: ”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte 
heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt 
människor, genom vilket vi blir frälsta.” Apg 4:12
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Det finns ingen väg från helvetet till himlen, men det 
finns en väg från jorden till himlen. 

Det finns ingen bro mellan helvetet och himlen men det 
finns en bro mellan jorden och himlen – den vägen och 
bron är JESUS KRISTUS!!!

Jesus säger i Johannes 14:6: ”Jag är vägen, sanningen och 
livet och ingen kommer till Fadern utom genom mig.” 

Jesus dog på korset för alla och han sträckte ut sina armar 
på korset och gjöt sitt eget dyra blod för dig.

Jesus dog så att du kan leva idag! Jesus dog på korset 
med alla dina synder, så att du idag kan få förlåtelse för 
alla dina synder och få evigt liv i himlen!

Om du säger ja till Jesus, då kommer Jesus att vara 
med dig precis nu. Han kommer att befria dig från 
varje demon. Han kommer att tvätta dig från alla dina 
synder och bryta varje förbannelse och du kommer att 
vara på väg till himlen. Halleluja!

Bara Jesus kan rädda dig eftersom bara Jesus dog för dig!

Du kanske bara har denna möjlighet att säga ja till Jesus. 
Ikväll kan vara din sista chans att säga ja till Jesus och bli 
räddad från helvetet och vara på väg till himlen. Ta den 
här chansen idag och få frälsning för ditt liv.

Idag är frälsningens dag! Jesus vill rädda dig idag! Du 
vet inget om morgondagen. Kom till Jesus IDAG! Säger 
JA till Jesus idag!
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FRÄLSNING

”Ty var och en som åkallar 
Herrens namn skall bli frälst” 

ROM 10:13

”Ty om du med din mun 
bekänner att Jesus är Herren 

och i ditt hjärta tror att Gud 
har uppväckt honom från de 

döda skall du bli frälst.” 
ROM 10:9
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”Och tungor som av eld visade sig för 
dem, vilka fördelade sig och satte 

sig på var och en av dem. Och de blev 
alla uppfyllda av den Helige Ande och 

började tala med andra tungomål, 
allteftersom Anden ingav dem att tala.” 

APG 2:3-4



UPPFÖLJNING
”Gå därför ut och gör alla folk till 

lärjungar! Döp dem i Faderns och 
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och lär dem att hålla allt vad jag har 
befallt er.” MATT 28:19-20
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för Jesus!”
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