
Diverse minnesanteckningar av andlig art 2017 del 1 

 

Följande bok är en sammanställning av diverse texter jag har skrivit under 2017, från januari till maj. 

De flesta har jag vid något tillfälle lagt ut på Facebook, men inte alla. Jag har blivit uppmanad av flera 

syskon i Herren att sammanställa dessa små texter och ge ut dem i bokform eftersom en del upplever 

att de är ledda av Guds Ande, så jag tror att jag gör detta i lydnad gentemot Herren.  

Texterna har oftast kommit till när jag jobbat i skogen, vilket är mitt huvudsakliga arbete. Jag går 

omkring med min röjsåg eller motorsåg, lyssnar till predikningar av Sven Reichmann eller från Times 

Square Church, framför allt David Wilkerson eller Carter Conlon. Medan jag arbetar så tänker jag och 

ber lite grann, och då tror jag att Guds Ande leder mina tankar och när jag sedan sätter mig ner för 

att tanka eller fila sågen så skriver jag ner texterna på min iPod. Sedan lägger jag ut dem på kvällen 

eller nästa morgon på Facebook, eller så sparar jag bara ned det för framtiden. Nu är framtiden här… 

😉  

Således ger jag nu ut denna bok. Jag har satt datum ovanför varje text och det är antingen datum för 

när jag lade ut det på Facebook, eller datum för när det skrevs. Jag misstänker att texterna kanske 

blivit bättre med tiden, när jag fått växa till i Kristus, men jag har även tagit med en del äldre texter. 

Om inte annat kan det ge en bild av hur man växer i Kristus, förhoppningsvis… 😉 Jag har dock börjat 

med de senaste texterna, eftersom jag tror att de nog är mer givande, men framför allt eftersom det 

var enklast så när jag kopierade texterna från Facebook. Jag har dock inte tagit med alla inlägg, utan 

försökt ta med de som kanske ger mest. En och annan predikan har också kommit med, och en del 

har jag aldrig predikat, bara skrivit ner, men då har det datum den skrevs tagits med, annars det 

datum jag höll den.  

Jag hoppas att dessa texter ska hjälpa Dig i Din vandring med Kristus. Kanske berika Dig. Om inte 

annat så är det saker som legat på mitt hjärta, så det borde i alla fall ge dem ett visst värde, för varje 

människas hjärta och tankar är värdefulla på sitt sätt.  

Med en önskan om Guds rika välsignelse.  

Byske den 3 maj 2017 

//Konrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 maj 2017 

Vi älskar (Gud) för att Han först har älskat oss. (1 Johannesbrevet 4:19) 

Jag brukar ju ibland tala om den första kärleken till Jesus och om hur viktigt det är för oss att bevara 

den, att hålla fast vid den. Jag brukar själv be: Jesus, ge mig ett hjärta som brinner av kärlek till Dig 

och Guds Ord, och jag tror att det är en bön som Gud gärna besvarar och att det är en god bön. 

Men den första kärleken till Jesus handlar nog i första hand om att påminna sig om att Jesus 

älskar mig. När jag får ta emot Jesus och Hans kärlek till mig i mitt hjärta så börjar jag också att älska 

Honom tillbaka av den enkla anledningen att jag känner att Jesus älskar mig. 

Och när jag i mitt hjärta tänker på att Jesus älskar mig, så händer det något även med mig. Jag får en 

önskan att med hela mitt liv, mina tankar, ord och gärningar, återspegla den kärlek Jesus har till mig. 

Och när jag tänker på att Jesus älskar mig, då kommer också en längtan efter att leva i enkelhet, 

renhet, helighet och kärlek till min nästa. Det blir en naturlig följd och frukt av Jesu kärlek till mig och 

att Jesus bor i mig genom Guds Ande. 

Så påminn Dig då och då under dagen om att Jesus älskar Dig, och Du ska se att Ditt hjärta fylls av 

glädje, kärlek till Dina medmänniskor och av Guds frid. Då kan Du tänka på Guds Ord ur Sefanja 3:17: 

Han tiger stilla i Sin kärlek, Han fröjdar Sig över Dig med jubel. Det är ljuvliga ord för våra hjärtan. 

 

3 maj 2017 

David Wilkerson höll en kraftfull predikan kort efter 9/11. Titeln var: tornen har fallit, men vi har inte 

förstått budskapet! TSC varnades redan två månader innan katastrofen. De omvände sig, grät och 

bad på sina knän för staden och människors liv. En av de renaste kyrkorna i USA låg på sina knän, 

omvände sig och bad. För andras skull. Det är kärlek. 

Någon kanske tänker: om de visste om att något var på G, varför varnade man inte? Wilkerson har 

varnat USA sedan 70-talet, så han är utan skuld, men väldigt få har velat lyssna. 

I Sverige har vi haft vårt första terrordåd. Ja, jag skriver så, för jag tror inte att det var det sista svåra 

slaget för Sverige, utan tvärtom, bara början. Mer väntar. Och budskapet är: Sverige, vänd om! Men 

har vi förstått budskapet? 

Jag vill inte skrämma någon, men det finns ett allvar i detta. Guds Ord säger att om en väktare ser 

faran men inte varnar, så ska Gud utkräva väktaren för denna skuld. Jag tänker inte stå med skuld 

inför Gud, så jag säger: stormen kommer. Men det finns ingen anledning till panik: Gud har allt under 

kontroll och Vägen till full trygghet ligger öppen för var och en som åkallar Herrens Namn: Jesus 

Kristus. 

Så det finns hopp. För var och en som hör och vänder om finns det hopp om liv, ja liv i överflöd, både 

här i tiden och i himlen. Gå in i Din kammare. Be till Gud. Ropa på Namnet Jesus. Läs Guds Ord. Jesus 

kommer att höra Din bön, ty Han är god och trofast. 

Min bön är: låt Sverige höra och omvända sig. Och låt mig få omvända mig. 

Guds nåd och frid till Dig. 

 

 



2 maj 2017 

Jag har en nära, varm och kärleksfull relation till min mamma och pappa. Jag kommer till dem precis 

som jag är. Jag använder inga knep, metoder, tekniker eller manipulation i min relation till dem, utan 

är bara ärlig och uppriktig, och det vet jag att de uppskattar. Jag vet att de, precis som jag, har egna 

tankar, vilja och känslor, och det bör och vill jag respektera. Därför vänder jag mig till dem som ett 

barn, utan knep. 

På samma sätt är det med Herren Gud. Han är en levande person, med både vilja, tankar och även 

känslor. Jag tror inte att Han uppskattar tekniker eller metoder, inte heller manipulation. Jag vet att 

Guds Ord säger att Gud älskar ett uppriktigt hjärta, som bara talar till Honom rätt upp och ner. Jag 

känner att mycket av svensk kristenhet har börjat använda metoder och tekniker, och det är fel. 

Bönens väg är inte stängd, dessutom tror jag inte att mina föräldrar skulle uppskatta om jag använde 

metoder i min relation till dem, och jag tror inte att Herren är särskilt annorlunda än de är i det 

avseendet. 

Låt oss bara vända oss till Herren i bön som till en kärleksfull Fader. 

 

2 maj 2017 

Om vi människor nu fäster våra ögon på människor, på Trump, Putin, Kim-Jong Un och de andra, och 

vänder vårt öra för att lyssna på nyheterna, då kommer våra hjärtan att fyllas allt mer av fruktan. 

Världen spinner allt mer ut ur all kontroll. Jag kollar nyheterna även jag, men bara då och då och bara 

med ett öra och öga. Det är inte där jag bosätter mig. 

Men om vi fäster våra ögon på Jesus och vänder vårt hjärta och våra öron för att lyssna till Guds Ord, 

då kommer våra hjärtan att fyllas allt mer av glädje och hopp. 

För Guds Ord säger sanningen: att Jesus älskar mig, att Han dog för mina synders skull och uppstod 

för min rättfärdiggörelses skull och för att ge mig evigt liv. Att Guds Rike nu är här, alldeles inpå oss, i 

antågande, och att jag ska få stå inför Guds Tron och dömas. Det är ord som lätt fyller människan 

med fruktan, men inte den kristne, eller bör i alla fall inte, för vi kommer att bli frikända, inte för vad 

vi har gjort, utan pga vad Jesus har gjort för oss. Ja, Guds Ord säger att för den som tror på Jesus så är 

det en stor fest, fylld av glädje och jubel som väntar. 

Om vi fyller våra hjärtan med dessa ord, då kommer vi att fyllas av glädje och hopp, mitt i allt som 

sker. För om vi börjar lita på det vi ser omkring oss, då kommer vi snart att förlora fotfästet, men om 

vi lär oss att lita på Guds Ord, på det osynliga, då står vi stadigt mitt i stormen som snart är här. 

 

2 maj 2017 

Om det är någon sanning som är viktigare än andra för mig att få grepp om så att det blir en levande 

verklighet för mitt hjärta, så är det att Jesus älskar mig. 

Att Han dog för mina synders skull och uppstod för att jag skulle kunna stå inför Gud ren och fläckfri, 

förklarad rättfärdig. Att Jesus öppnade vägen för mig till Guds Rike, en tillvaro fylld av glädje, ljus, nåd 

och frid. Att Jesus sitter på Faderns högra sida och manar gott för mig. 

Den vars hjärta fått grepp om detta är nog jordens allra lyckligaste. 

 



2 maj 2017 

Någon sa: "sanning utan kärlek är brutal, men kärlek utan sanning är sentimental." 

Om vi inte har sanningen som en grund för vår kärlek så kommer den inte att bestå. Då bygger vi på 

flyktiga känslor i våra hjärtan och kommer inte att kunna älska våra fiender, vilket Jesus befallt oss att 

göra. Kärlek utan sanning kan inte bestå. 

Med sanningen menar jag Jesus Kristus, Guds Ord och tron på Kristus. Den grunden kan ge oss kraft 

att älska även våra fiender, om vi ber om det och genom tron håller oss till Kristus. 

 

1 maj 2017 

David Wilkerson berättar i en predikan hur han ibland sa till Herren att han inte ville predika så starka 

profetiska budskap. Men han visste vad Guds Ord sa. Gud reser upp väktare på muren, och om de ser 

en storm komma men inte varnar människor så kommer deras blod på väktarens händer. Wilkerson 

konstaterade att han inte ville stå med skuld inför Gud, så han fortsatte föra fram de budskap han 

fick från Herren. 

När jag lyssnar på hans predikningar så känner jag: detta är en sann gudsman. Han kompromissar 

inte, utan framför hela evangeliet som det framgår av Guds Ord. Han väcker, varnar, tröstar, styrker 

och utmanar till växande i Kristus. 

Vi är kallade att predika Evangelium i dess fullhet och inte anpassa oss efter det människor vill höra. 

Detta handlar ju trots allt om våra liv, våra eviga liv, vad kan vara viktigare än att då hålla sig till 

sanningen i Evangelium? 

 

28 april 2017 

En sak är säker: även om jag har haft det bra i Uganda så är livet där ganska så annorlunda mot i 

Sverige och tre veckor är en tillräckligt lång tid för att få perspektiv på saker och ting. 

Jag känner en djup tacksamhet och glädje inför mitt liv i Byske. För mitt hem. För mitt arbete. För 

Byske som plats, med älven, vilken är min personliga favorit, havet, ljuset på sommaren och Tåme-

rundan på cykel som jag tänkt återuppta nu i sommar. 

För mina nära och kära. För mina kristna syskon. För mina vänner. För alla andra Byske-bor som jag 

stöter på här och där. Jag känner i mitt hjärta en sådan glädje och tacksamhet över er alla. 

Så, min egen slutsats efter dessa tre veckors utflykt: vi har mycket att vara tacksamma över vi som 

bor i Byske och Sverige, eller iaf känner jag det så. Jag längtar efter att få återse er alla. Och mitt kära 

Byske...  

 

 

 

 

 



27 april 2017 

Orden "vänd om!" får de allra flesta av oss att tänka på profeter från GT som Jeremia, Johannes 

Döparen och andra. Och även om det finns ett allvar i de orden som vi idag inte ofta talar om, som 

innebär att vi alla är syndare på väg åt fel håll utan Jesus, så är det framför allt en utsträckt hand från 

Guds sida, en öppen famn, som säger: kom tillbaka till Mig, Mitt älskade barn! 

Du kommer aldrig att någonsin kunna få lära känna en sådan kärlek som Jesu kärlek. Så ren, så varm, 

så mild, så tålmodig, så sann och äkta. 

 

27 april 2017 

Såg vid inflygningen de sköna konturerna av mitt älskade hemland: Sverige. Nynnade tyst för mig 

själv vår nationalsång. Jag fylldes av minnen från min barndom, mina år inom försvaret, tankar på 

mina nära och kära, vänner mfl. En och annan tanke från vårt lands historia dök också upp. 

Men jag känner en smärtfylld kärlek till mitt land idag. Jag tror att om vi inte vänder om till Gud och 

lyssnar till Hans röst, Guds Ord, så kommer det att bli mycket, mycket tufft framöver. Det som 

skedde i Stocholm, hur tragiskt och smärtsamt det än var, är bara en liten vindpust jämfört med de 

stormar som jag tror väntar på oss. 

Men ännu finns det tid att vända om, framför allt för Dig som enskild person, men även för vårt land, 

men för vårt land behövs det ett mirakel. Men Du som läser detta: vänd om till Gud idag! Läs Hans 

Ord och tro på Guds Son. Han vill ge Dig en framtid och ett hopp som består vad som än kommer. 

Men, hur som helst, nu står jag i alla fall återigen på svensk mark. Inte ännu hemma i mitt kära Byske, 

men ändå i Sverige ...    

Tack för alla era böner för mig.  

 

27 april 2017 

Mellanlandade nyss i Bryssel. När jag skulle passera passkontrollen så scannades mitt pass av genom 

en maskin, samtidigt som jag fick titta in i en kamera som jämförde bilderna på mig nu idag, orakad 

och osövd, men matchning blev det iaf. 

Jag kom osökt att tänka på det kontrollsamhälle som väntar under Antikrist. Vi ser konturerna av det 

redan nu, men det är bara små krusningar på vattenytan, tror jag. 

När Antikrist träder fram kommer han att av de allra flesta tas emot som en frälsare, som lösningen 

på alla problem, som en "fredens budbärare". Hans budskap kommer nog att vara fred, kärlek och 

enhet. Människor kommer att dras till honom som flugor till en sockerbit, på samma sätt som Hitler 

togs emot av massornas jubel och folket drogs till honom. 

Men det kommer att förlöpa precis som med Hitler. Först blir det under, mirakel och "allt är möjligt", 

men det leder sedan till en katastrof värre än den som drabbade Berlin 1945. 

 

 

 



26 april 2017 

Åh, så lätt människan förleds att dra sina blickar åt det som är stort, starkt, framgångsrikt och 

mäktigt. Vi dras till det vi ser i det yttre, men Gud ser till det inre. Även kristnas ögon dras lätt till 

detta, trots att Jesu Hjärtelag är det helt motsatta. 

Jesus ser till det som är litet, svagt och sårbart. 

Hjälp oss, Jesus, att se med Dina ögon. Hjälp oss att inte se med de ögon som denna världen ser, utan 

med Guds. 

 

26 april 2017 

Morgon här i Uganda och ikväll reser jag hem, förhoppningsvis lite klokare men iaf rikare än när jag 

kom. Har fått en hel del värdefulla erfarenheter här. Men nu håller jag på att längta hem. Till Sverige. 

Till Byske. Hem, ljuva hem...  

 

25 april 2017 

Om min ställning inför Gud skulle avgöras och bedömas utifrån något hos mig själv, så är det helt ute 

med mig. Det är helt nödvändigt för oss att vi kommer till insikt om att så är fallet, dvs att jag är helt 

oförmögen att bestå inför Gud utifrån vem jag är i mig själv. När vi kommer till den punkten, då kan 

Kristus och tron på Honom börja få ge liv till oss. 

Kristus själv och vad Han har gjort för mig på Golgata är den enda rättfärdighet jag kan bygga på. Jag 

kan inte bygga ens på min egen tro eller min egen kärlek till Jesus, vilket Petrus fick erfara påsken för 

nästan 2000 år sedan. 

Men detta är en punkt som det inte räcker med att komma till en enda gång, dvs det vi kallar 

omvändelse och frälsning, utan något jag får återkomma till och påminna mig om många gånger. 

Du kanske tycker att denna förkunnelse är gammaldags. Ja, det är den, men det är den grund som 

består genom alla vindkast i läran. 

 

25 april 2017 

Det teologiska perspektiv som Rosenius hade var sant när det skrevs och är lika sant idag. Det var 

omåttligt populärt i kristna hem och församlingar i Västerbotten 1850-1950, men är inte så populärt 

där idag. Idag vill vi höra saker som låter bra för oss och som kliar oss i öronen, som upphöjer oss och 

därmed åsidosätter Jesus Kristus själv. 

Sedan Rosenius har ingenting egentligen förändrats. Ja, vårt samhälle är annorlunda, men Guds Ord, 

Jesus Kristus och människans hjärta är oförändrat. Att vi har ett sant teologiskt perspektiv är oerhört 

viktigt för oss, ty sanningen ska göra oss fria. Och vad är då sanningen? 

I korthet är den det att Du och jag är syndare i oss själva, men att det finns en fullkomlig frälsning och 

salighet att ta emot i Jesus Kristus, och att den som bygger sitt liv på Kristus och Hans Ord aldrig 

kommer att komma på skam. 

 



25 april 2017 

Läser idag ur Johannesevangeliet. Det är ett mycket speciellt evangelium för mig på många sätt. En 

orsak är att det är så fyllt av Guds Andes kärlek och frid. Ibland kallas ju Johannes för kärlekens 

apostel. 

Det är också många av mina personliga höjdpunkter som jag finner här, tex när Jesus frågar Petrus 

om han älskar Honom. En annan höjdpunkt är när Maria står utanför graven och gråter i tron att 

Jesus är borta, och så står Herren vid hennes sida och säger hennes namn: Maria! Hon svarar, med 

ett hjärta som fått tillbaka sitt hopp: "Rabbouni!", vilket betyder Mästare, och med en röst fylld av 

ömhet och kärlek. Vilket evangelium! 

 

24 april 2017 

Carter Conlon säger i en predikan att hans pappa på ålderns höst "genom Guds nåd" fick en svårartad 

cancer. En del kristna reagerar häftigt när jag citerar detta, men jag förstår vad Carter menar. 

Gud hade försökt nå denne man under tjugo-trettio års tid med Evangelium om Kristus genom 

Conlon, helt utan resultat. Då står Gud inför ett val. Låta honom fortsätta leva på samma sätt, 

förkasta Kristus och gå förlorad inför Evigheten. Eller i Sin stora nåd och vishet låta honom stöta på 

lidande för att ödmjuka hans stolta hjärta så att han till slut tar emot Jesus. 

Gud valde det senare, och jag prisar Honom för Hans nåd och vishet, för idag väntar Conlons pappa 

på sin son i himlen i stor glädje, kärlek och förväntan på ett återseende. Vi behöver förstå att Guds 

vägar inte är våra vägar, och Guds vishet är mycket högre än vår, så fokuserad på här och nu. 

 

24 april 2017 

Det finns en hel del i dagens kristna förkunnelse här i västvärlden som inte ger mig full frid. På många 

håll och kanter förkunnas det som om det som den kristne främst ska kämpa mot är det onda där 

ute, där borta, ute i andevärlden. Som om det onda låg utanför oss. 

Det är delvis sant, men då glömmer vi så lätt bort var vårt fokus ska vara. Både Guds Ord, Guds Ande 

i mitt hjärta och huvuddelen av all kristen erfarenhet säger att den främsta stridsskådeplatsen för 

den kristne är i vårt hjärta, i vårt innersta. Det är i vårt hjärta som det onda ska drivas ut, det är där 

Guds Rike ska träda fram. Det är där vi ska kämpa mot vårt högmod, själviskhet och synd. 

Om vi tror att vår viktigaste kamp är utanför oss, att liksom kämpa mot det som möter oss i vår 

vardag, så har vi långt kvar till Guds Rike inom oss. 

Och om Du så gärna vill att demoner ska fly för Dig, så sök inte upp dem. Sök Dig nära Jesus Kristus, 

vandra nära Honom, i ödmjukhet, renhet, lydnad, kärlek och gudsfruktan, och Du ska få se att Den 

Onde ska fly för Dig. 

Själv längtar jag inte så mycket efter att få se demonerna lägga sig för mina fötter, som att jag själv 

ska få kasta mig ner för Jesu Fötter och sedan sitta där och under stor nåd och frid få lyssna till Jesu 

Ord. Det är vad jag längtar efter, och det tror jag är en längtan efter Jesu Hjärta och Guds Ord, givet 

mig genom Guds Nåd. 

 



24 april 2017  

Jag tror att jag kan lägga handen på hjärtat och säga att jag älskar alla människor. Men när jag möter 

människor som verkligen av hjärtat älskar och följer Jesus, då flödar mitt hjärta över av kärlek, glädje 

och tacksamhet. 

Många sådana har jag stött på här på Facebook. Jag har aldrig träffat en del av er, men bara genom 

att läsa era små kommentarer så känner jag: wow, denna människa älskar verkligen Jesus! Och då 

fylls mitt hjärta också av en obeskrivlig kärlek till denna människa. Jag fylls av en innerlig önskan att 

uttrycka min kärlek till denna människa, vilket inte alltid är så lätt att göra på ett bra sätt. 

Det är ett Guds mirakel, ett ofattbart faktum för den som inte tror. Jesus sa: alla ska förstå att ni är 

Mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. 

 

23 april 2017  

Någon skrev att "min Gud är kärlek" angående det jag skrev om terrordådet. Tro mig, min Gud är 

också kärlek. 

Jag har fått möta Jesus och känna Hans kärlek och det finns de som menar att den kärleken också 

visar sig i mitt liv när man lär känna mig. Ja, min Gud är kärlek, men min Gud är också helig. Man kan 

inte behandla Gud, Guds Ord och Guds nåd hur som helst, åtminstone inte under lång tid. 

Min Gud är också Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Han förändras inte, Han är densamme, och Hans 

vägar med oss människor förändras inte. Inte heller förändras människors hjärtan. 

När Israels folk hade fått komma in i löfteslandet så välsignade Gud dem rikligen. Han lät dem få regn 

och sol i rätt tid och rika skördar. Hur reagerade då folket? Tackade de Gud och sa: låt oss hålla oss 

till Herren, Hans bud och ord, ty Han är god? För en kort tid, ja, men sen vände de sig bort från 

Herren. 

Så gör nästan alltid människan när saker och ting går väl; vi glömmer bort Gud. Hur reagerade Herren 

då? Med vrede? Nej, i stor kärlek och tålamod skickade Herren sina profeter med ett budskap till 

Israels folk: vänd om från era egna vägar och lyssna till Mig! Men folket ville inte lyssna, utan man 

stenade och dödade ofta profeterna. 

Vredgades Gud då? Nej, ännu inte, ty Herren är rik på nåd och sen till vrede. Då sände Gud fler 

profeter med samma budskap: vänd om till Mig, annars kommer det inte att gå er väl! Jag vill er väl, 

men ni måste vandra Mina vägar och lyssna till Mina Ord, för det leder till liv och god frukt i era inre 

liv, i era karaktärer. Men inte heller nu ville folket lyssna. Reaktionen var: inte kan något sådant 

drabba oss! Vi har ju Herren på vår sida! Vi har ju Herrens Tempel här! Detta är dravel! Och man lät 

stena profeterna. 

Då väcktes Herrens svartsjuka vrede och Gud lät en stor olycka drabba landet. Det blev krig och folket 

fördes bort för sjuttio års fångenskap i Babylon. Då vände Israels barn om till Herren. 

Gud handlar i samma kärlek och tålamod med Sverige. Herren har sänt flera av sina tjänare med 

budskapet att vi behöver vända om, varav ett exempel är David Wilkerson. Men om vi ska vara ärliga: 

är Sverige mer gudfruktigt idag än på 80-talet när jag växte upp? Svaret från min sida blir tveklöst nej. 

Tvärtom, vi vandrar allt mera på våra egna vägar och lyssnar inte till Guds Ord och röst. 



Om Gud låter detta fortgå så kommer de allra flesta människorna i vårt land att få möta Evigheten 

utan Kristus. Om Gud skulle säga: ok, låt det bli så, då vore det Guds dom. Men Gud låter en nöd 

drabba oss för vårt eget bästa, för när nöden kommer, då börjar de allra flesta av oss att söka Gud. 

Det är ett utslag av Guds nåd, en nöd född av Guds Nåd, eftersom Han vill att människor ska bli 

frälsta. 

Gud är god och vill vårt bästa, både här på jorden och för Evigheten, men om Gud måste välja så är 

det allra viktigaste var vi ska få tillbringa Evigheten. Jag tror att Gud har kommit till en punkt där Han 

inser att mer utav välstånd och välgång inte för Sverige närmare Honom, utan tvärtom bara längre, 

och längre bort från Honom. Därför tror jag att Gud kommer att gripa in, och jag tror att det blir 

genom att låta svår nöd komma över vårt land. 

Jag vill inte se någon enda människa lida, jag lider hellre själv än att se andra lida. Inte heller är jag 

överdrivet förtjust i att själv lida, men jag är någorlunda van vid det. Men om Gud anser att nöd är 

det som behövs för att vi ska vända om, då ber jag: låt Din vilja ske, låt Ditt Rike komma. Jag är villig 

och redo att själv gå igenom lidande för att andra ska få möta Jesus. 

För varje människa som vänder om till Gud och tar emot frälsningen i Jesus Kristus är en stor seger, 

inte bara för himlen och dess änglar och oss andra kristna, utan främst för den som får möta Jesus 

Kristus, för det finns inget som slår det och då är alla tårar och nöd som ledde Dig dit ett minne blott, 

och Du har då fått en plats i himlen för Evigheten. 

Vad kan vara mer underbart eller viktigt än det? Amen. 

 

23 april 2017  

Många i dagens kristenhet talar om andlig krigföring, men jag konstaterar att Guds Ord inte gör det. 

Uttrycket finns inte i Guds Ord. Andlig kamp, ja, andlig strid, ibland, men andlig krigföring, nej. Vi ska 

följa och älska Jesus Kristus, inte ägna oss åt tekniker och metoder. 

Jag kan också konstatera att Guds Ande i mitt hjärta alltid reagerar med tveksamhet, som om den 

ville dra sig undan, när jag stöter på tal om just detta. Som om Guds Ande signalerade: nej! Ägna Dig 

inte åt detta. Samma sak känner många kristna jag känner som har gåvan att urskilja andarna. 

För mig räcker dessa vittnesbörd för att jag personligen ska säga nej till detta. 

 

22 april 2017  

Om Du till varje pris vill undvika lidande eller svårighet i Ditt eget liv, då följer Du inte Den Korsfäste 

Kristus, ty Han var en smärtornas man, väl förtrogen med lidande. 

Den som följer Jesus måste göra som Han. Han gick frivilligt in i andras lidande och bar det på sina 

axlar. 

Detta kan vi göra i våra vardagsliv genom bara små saker, i det tysta. Lyssna till någons bekymmer. 

Ge någon ett gott och tröstande ord. Se Dina medmänniskors nöd och försök hjälpa dem på något 

sätt, om så bara genom att stanna upp och ge dem en varm blick. Eller Du kan gå in i Din kammare 

och be för någon annan människas frälsning. 

Det är några exempel på att visa Kristi kärlek i praktisk handling. 



22 april 2017 

Allt jag som kristen tänker, säger eller gör representerar Kristus, eftersom Jesus lever i mig och jag 

kallar Honom Herre. Om något i mitt liv inte gör det så bör jag vända mig bort från det. 

Människor ser på våra liv, och då bör de kunna se Kristus. Om de ser något som väcker anstöt, tex om 

vi lever i lyx och vältrar oss i överflöd, så kan det göra att de vänder sig bort från Kristus. Denna 

medvetenhet bör göra oss kristna noggranna med allt i våra liv. Den som är noggrann i smått 

kommer att vara noggrann i stort. 

Ett rättfärdigt och hederligt leverne kommer inte att frälsa mig, men är en frukt av min gemenskap 

med Kristus och kan få människor att dras till Kristus. 

 

22 april 2017  

Någon månad innan terrorattacken mot New York 9/11 2001 så varnade Herren Times Square 

Church för en kommande katastrof över staden. Budskapet framfördes i samband med en gudstjänst 

och de allra flesta tog emot det som ett ord från Herren och började göra sig redo. Några besökare 

regerade med ilska och sa att de inte kommit till kyrkan för att höra om någon kommande prövning 

utan för att få ett uppmuntrande och positivt budskap, och de gick ut därifrån. 

Den följande månaden var hela församlingen så berörd av Guds Ande och en känsla av allvar att de 

fick ställa in alla gästtalare och de kunde bara sitta i stillhet och sjunga lovsånger under 

gudstjänsterna. De visste inte vad som skulle ske, bara att något svårt skulle drabba staden. 

När Twin Towers rasade drabbades nästan hela staden av panik, men inte TSC. 

Församlingsmedlemmar strömmade in till kyrkan och sa: vi vet vad som har hänt. Vi är här för att 

tjäna Herren och våra medmänniskor. Säg åt oss vad vi ska göra! De köpte vatten, gjorde smörgåsar 

och gick ut på gatorna för att trösta människor, be för dem och finnas där för dem. 

Vad kan vi lära oss av detta? Att Herren varnar dem som vill lyssna innan Han låter något ske. Att Gud 

är god och vill att Hans folk ska kunna vara redo för att hjälpa och trösta människor och leda dem till 

Kristus. Att det är viktigt att lyssna till Guds varningar, för de i församlingen som gick därifrån och inte 

lyssnade, de var inte redo när stormen kom. De som hade lyssnat stod redo och fasta i Kristus när 

prövningen kom. 

Jag tror, återigen, att tiden är inne för oss att vakna upp och vända om. Både enskilt och som land. 

Jag tror att svåra tider väntar oss och om Du gör Dig redo så kommer Du att kunna stå fast. 

Gud välsigne Dig. 

 

 

 

 

 

 

 



21 april 2017  

Jag vill tacka alla er som stöttar mig med böner och uppmuntrande ord. Ni betyder oerhört mycket 

för mig och jag är rörd över ert stöd och er omsorg. Ni värmer mitt hjärta, som nog är ganska så 

varmt redan men som fylls av tårar ibland. Ni finns alla i mitt hjärta och jag bär er med stor ömhet 

och Jesu Kristi kärlek. Tack. 

Jag lade fram det budskap som Herren hade givit mig framför allt genom en dröm som jag sedan 

vidareutvecklade utifrån Matteus 24. Drömmen handlade om får som väldigt lätt går vilse. Jag kom 

inte ihåg allt när jag stod där uppe, men huvuddelen kom i alla fall med. Nu överlåter jag åt Jesus att 

låta orden träffa hjärtan som Han önskar genom Guds Ande. 

 

Predikan i Uganda 21 april 2017 

I believe that Jesus sent me here. I also believe that Jesus wanted me to speak this message tonight.  

 

When Jesus or the apostles speak, they focus on grace and encouragement, but they also speak 

words of correction and warning. Today I will speak a few words of caution that I think will be of 

great good to you if you listen carefully.  

 

Jesus is coming back. How do I know? Because He said so. But I don't know when. But I know that 

today it is sooner and closer than yesterday. I believe that Jesus is coming back soon. I would like us 

to look at what Jesus Himself said about the last days before He returns.  

 

Read Mathew 24:3-14 

 

I had a dream this last week and I felt it was from the by Lord. In the dream I had some sheep 

flocking around me, three or four of them. I started to pet them on the back and they liked it. And 

then a Christian friend of mine came to me and I said to him that we as Christians are very much like 

sheep.  

 

We are not all and through good. Sheep can sometimes be not totally nice to you. They are also not 

extremely intelligent, so it is rather easy to lead them astray, away from the Sheppard. We had sheep 

when I was a kid and they would run all over the place when you tried to lead them. For them not to 

be lead astray it is utterly important to be totally dependent upon the Master. To listen closely to His 

voice and His words. It's the same for us.  

 

If we don't do that, we will be quite easy to lead astray. Jesus said Himself that many in the last days 

will come in His Name and profess to speak for Him, but they will instead lead you astray. And He 

said many, not some. Jesus Himself said that. We must take heed to His words. 

 

There are many voices now, many Shepherds, even coming from within the body of Christ. These 

voices come mostly from the Western world, where I live, and especially from the USA. I have started 

to know these voices, because I have met them and heard them so many times. Be careful with those 

voices. I do not want to mention any names, but I want to tell you what those voices will tell you.  

 

These voices are telling you new things, not taught and believed by the early church and the 

apostles. They will tell you that grace is so abundant so you can sin and there's no consequence. That 



is a new message, and it sounds very good to the old man. But we shouldn't listen to it. Things that 

sound good to the old man we should be very cautious about.  

 

There are also many other new voices. They tell you that if you are a Christian, you should always be 

rich, healthy and prosperous. Jesus never promised that. That voice will lead you astray. My 

grandmother battled cancer for ten years and finally died from it. There was nothing wrong with her 

faith. She knew and loved Jesus more than most of us. It is not about that. The ways and the 

thoughts of the Lord is way above ours and we sometimes don't understand His ways.  

 

But when it comes to the so called prosperity gospel I say: the Lord is my Sheppard, I shall not want! I 

want Jesus. I have Jesus. I need nothing more than that. The apostle Paul says that if we have food 

and clothing we should be happy, we should be content. I can truly tell you that I am content having 

that. I don't search for more wealth, I search for more of Christ.  

 

Jesus said that the Kingdom of Heaven is like a treasure, hidden in a field. A man finds it, and goes 

and sells everything he owns for that treasure. It's the same way with Jesus. We must be ready and 

willing to sacrifice everything for Him. Our lives, hearts, our own plans for the future, all that must 

come second to winning Christ!  

 

Jesus is that treasure in the field. If we have Him, we have everything. If we loose Him, we loose 

everything. Never look for anything but Jesus.  

 

I don't want anyone to be offended, but I need to tell you something that I see. A lot of Christians 

today, especially in the West and the USA, talk about and look for healing, even more than they talk 

about Jesus.  

 

I talk about and look for Jesus. Healing is not my God, Jesus is! I pray for healing, yes, but it's not 

what occupies my heart. And the most important thing about the gospel is not healing, it's that 

people get to know Jesus and are saved for Eternity! That's what occupies my heart and my mind! If 

you know Jesus you can go to heaven with cancer, but if you are totally healthy when you die, but 

without Jesus, you will not make it to heaven. That's the truth.  

 

Some voices also try to make God into a method or a technique. They say: do like this, and God will 

do like that. Our God is the Living God. He is not confined into a box or a method. Jesus is a relation, 

not a jukebox. We can't always tell how He will act or answer our prayers.  

 

These new gospels come in on a large scale now especially from the United States to Sweden and the 

rest of the world, and they change the theological focus. The focus of the true gospel is Jesus Christ 

as Lord and Savior and about the saving of people for eternity.  

 

The focus of the prosperity gospel is me, and me being blessed and kept from hardship. And there is 

no cross there, no true cross. No self-denial, no self-sacrifice. That is not the true gospel. The true 

gospel makes me die so that Christ may live! It is wonderful to die from your own self so that Christ 

may live in you. 

 

These voices quote the Word of God, but only parts of it and they twist the meaning of it for personal 

gain. I'm not in this for personal gain. I'm in this because I love Jesus. I follow Jesus because I love 

Him. And if He gives me a nice house, family and car, I will thank Him for it, but I will also pray: keep 



me from looking for these things, which are good, but can steal my heart away from You, Jesus! I 

don't want anything to steal my heart from Jesus!  

 

And if Jesus let's me be go to jail, I want to love Him with all my heart, thank Him and serve Him, 

because true love is for richer and for poorer, as in a marriage. You stick together and love each 

other no matter what comes your way. That's true love. I don't boast about my love for Jesus. I love 

Him, but I also fail. But I do love Him, and I want to love Him even more than I do.  

 

Jesus said many will come in His Name. Let's read Mathew 7:21-23. He says that He Himself will one 

day tell them the truth. I never knew you. Our hearts must now be focused on knowing Christ and 

the Word of God. Serving the Lord is good and important, but really knowing Him is much more 

important. When my mother was young she sometimes read those words but could not understand 

about whom the Lord was speaking. She saw nothing in the body of Christ that made her think of 

those words.  

 

But today both me and my mother see them. I have also met some of them personally at services. 

They do great signs and wonders, but you don't feel and see the fruit of the Spirit. They use the name 

of Christ, but there is nothing or very little in their personality that makes you think of Jesus. You can 

also feel that they use the Name Jesus, but you feel that they have no real love for Him. Ask yourself 

a question: does this person remind me of Jesus? If not, be careful.  

 

The first commandment is to love the Lord. I want to love the Lord.  

And I want to be dead. Dead to myself, to my old nature and I want Christ to live in and through me. I 

am not yet there but by the grace of God I will be one step closer tomorrow. I pray: Jesus, let Your 

Name be glorified and loved through my life.  

 

Also, listen closely to my words now. A lot of people in the West talk about this great end-time 

revival. But the Bible doesn't speak about an end-time revival, it speaks about an end-time apostasy. 

There will be a falling away from Christian faith, it's what the Bible tells us. Yes, I believe we will see 

people come to Christ, even on a large scale at some places. But we need discernment. We need to 

test if it is really of Christ, or if it is another gospel, another message, another Christ.  

 

Jesus is coming back soon. I don't know when, but I think it will be soon. Let's love Him and look for 

Him every day. I don't want anyone in here to miss Heaven for another gospel or another Christ. I 

hope to see you all in Heaven one day.  

 

Remember also that one day, this will all be gone. There will be nothing left. Only that which is of 

Christ will be left. So if you have Jesus, you are richer than the most wealthy American. But if you 

don't have Jesus, you are poor. So look for the eternal things.  

 

I also want to encourage you. Don't give up. Stay close to Jesus, He is coming soon. Love Jesus. Read 

the Word of God. Pray. Get to know Jesus through the Word and prayer. He will reward you in 

Heaven a hundredfold. Jesus loves every one of you so much. I also love you. I care for you.  

 

Let's pray. I pray that these words find a dwelling in the hearts of those who have listened. I pray you 

lead them into the full truth. I pray You encourage them, strengthen them and draw them close to 

your heart. I pray You will be their one and only shepherd and that you bless them and keep them. In 

Jesus Name. Amen.  



21 april 2017  

Borta bra, men hemma bäst. Jag har det bra här i Uganda men börjar sakna lilla men kära Byske 

litegrann och livet där. Jag tänker på Byske-borna och jag känner att jag är rik och har fått en stor 

förmån som får bo i Byske. 

Uganda är bra, men Byske är bäst...  

Guds rika nåd och frid till er alla. 

 

21 april 2017 

En del säger att det inte finns någon sanning. Men det blir ju en självmotsägelse eftersom jag i så fall 

gör anspråk på sanningen att det inte finns någon sanning. Mer korrekt, eller för att skoja till det, 

sanningsenligt, vore att säga: sanningen är att det inte finns någon sanning. 

Men jag vet att Jesus Kristus, Guds Son, själv har sagt att Han Är Vägen, Sanningen och Livet, och jag 

tror på Hans Ord. 

 

21 april 2017 

Dag 9 i Uganda och idag blir det bön och förberedelser inför predikan ikväll. Be gärna för mig att jag 

får stå genom Guds Nåd, tala från och för Jesu Hjärta och att Gud öppnar våra hjärtan, öron och ögon 

för Guds Ord. 

Om jag känner mig lite ledsen eller modlös så tänker jag på några av er, lite olika vem från gång till 

gång, och snart får mitt hjärta nytt liv igen. Tack för att ni finns och står vid min sida på samma sätt 

som jag står på er. Och låt oss framför allt stå vid Herrens sida. 

Ber att Gud ska ge er en dag fylld av Guds nåd och frid i era hjärtan, och glädje från Herren genom 

Guds Ande. 

 

21 april 2017 

När väckelsen var stark i Västerbotten på 1850-talet så var det inga program, strategier eller planer 

man följde. Man bara lät Jesus leda hjärtana och verksamheten. Man lät Gud få bygga Guds Rike och 

aktade sig för mänsklig kraft eller visdom. 

Man förkunnade Guds Ord rent och klart. Man var klar över människans behov av en Frälsare och 

hade ingen annan förkunnelse om människans position inför Gud än "syndare frälst av nåd" eller 

"syndare i behov av nåd och frälsning". 

Man hade också en äkta nöd för andra människors frälsning och man bad och man bad. Sist men inte 

minst läste man Guds Ord. Väckelsen var väldigt stark och den hade efterverkningar under lång, lång 

tid, jag skulle vilja påstå att det ännu idag finns små rester kvar av den på sina håll. 

Jag är helt övertygad om att det är exakt vad vi behöver idag. 

 

 



20 april 2017 

Jag läser på nyheterna att det är spänningar mellan USA och Nordkorea. De flesta ser och anar att det 

drar ihop sig i vår omvärld. Jag vet inte exakt vad som väntar, men jag ser och anar att det kommer 

att bli svåra tider, även för vårt land. 

Men trots all oro finns det en plats som är tryggheten själv, och det är i Jesu Famn. Jesus sa i Joh. 

14:1 "känn ingen oro, tro på Gud och tro på Mig." Jesus Kristus är uppstånden, Han har besegrat 

döden, världen och Den Onde. Ingenting kan längre skilja den som håller sig till Jesus från Honom och 

Evigheten hos Gud. 

Jag är ingen framgångsteolog. Jesus har aldrig lovat oss ett liv fritt från svårigheter, sjukdom, lidande 

och annat sådant. Det är bara att läsa om Paulus liv så inser man att så är det inte, för hans liv var 

fullt av allt det. Nej, det är något annat som Jesus har lovat. 

Jesus har lovat Dig att Du ska få finna en famn full av kärlek, nåd, frid och en inre glädje. Han har 

lovat Dig att oavsett vad som sker Dig här i världen så ska Han ta hand om Dig. Och när sedan en dag 

självaste döden knackar på Din dörr så kan Du säga: död, Du kan inte skada mig, bara föra mig hem 

till Jesus och där ska jag få jubla i större fullhet än jag någonsin fick göra här på jorden. 

Det är sannerligen inga små löften, och de är dessutom sanna, för Jesus själv har sagt det. Det är ord 

och löften som får oss att se allt mindre på nyheterna med Trump, Putin och Merkel, och istället se 

mer och mer på Jesus. Tro mig, det bytet av synfält gör Dig inte mindre glad eller mer förvirrad för att 

Du "missar vad som sker", utan det gör Dina steg fasta, Ditt hjärta fyllt av glädje och av hopp. 

 

19 april 2017 

Det talas väldigt lite om synd i våra predikstolar idag, och det är verkligen synd, dvs inte bra för oss. 

Det talas också lite om lagen, dvs Guds bud, vilket också är en olycka för oss, därför där Guds bud 

predikas, där inser människan att hon är en syndare i sig själv. Och när hon inser det, så söker hon 

Jesus Kristus med ljus och lykta. 

Och när hon finner Honom får hon allt hon någonsin önskat sig för sin inre människa. Hennes liv blir 

helt förvandlat, inifrån och ut, och frukten blir att kristuslivet blommar ut. Något mer gott än detta 

finns inte här på jorden, så vi bör förkunna som Luther sa: lagen för att väcka människors samveten, 

sedan Evangelium om Jesus Kristus för leda dem till frälsning, glädje och ett nytt liv. 

Om vi förkunnar så kommer Guds Rike att ha framgång. Åh, vad jag längtar efter att se Guds Rike 

komma, i första hand i mitt eget liv, men också i andras, och sist men inte minst med Jesu Andra 

Tillkommelse. 

 

 

 

 

 

 



19 april 2017 

När Carl-Erik Sahlberg kom till Sankta Klara kyrka på 90-talet kom det 3 personer till hans första 

predikan. Kyrkan var mer eller mindre död. Men Sahlberg gav inte upp. Han tänkte att om han bara 

predikade Guds Ord rent och klart, så nog skulle människor förr eller senare börja komma. Och så 

blev det. 

När jag var där 2005-06 så flödade kristuslivet över brädden där. Kyrkan var fullsatt varje gudstjänst 

och det fanns en överflödande, innerlig och äkta glädje och kärlek där. Och ännu viktigare: Jesus 

Kristus själv vandrade omkring och bodde på Klara kyrka. Många fick även se Jesus själv där, bland 

annat jag. 

Tecken och under skedde också, men det vikigaste och mest centrala tecknet var att människor blev 

frälsta. Massor med missbrukare och prostituerade fick möta Jesus och fick sina liv förvandlade. 

Tatuerade, storväxta fd torpeder satt i kyrkan, snälla och fogliga som lamm. 

Gud välsigne Sahlberg för hans trohet och tålamod. Om vi kristna bara ville besinna vad Herren kan 

göra i våra kyrkor och människors liv om vi förkunnar Guds Ord i sin helhet, från GT till NT, om vi 

förkunnar frälsningen i Kristus på ett rätt sätt och ger Jesus den plats Han bör ha i våra hjärtan, liv 

och gudstjänster: den första, mest förnäma, centrala, upphöjda och älskade platsen. Och sist men 

inte minst: att vi träder tillbaka och låter Jesus utföra Sitt verk. 

I Jesu Namn. Amen. 

 

18 april 2017 

Wilkerson berättar i en predikan om en amerikansk pastor och hans fru som var brinnande för 

Herren och tjänade Honom. Men så hände något med hans fru. 

Hon började gå ut på fredag och lördag, dricka mycket alkohol, dansa och vara ute sent på kvällarna. 

Det blev allt värre, och en gång fick pastorn åka ut och leta henne, hittade henne liggande på gatan, 

svårt misshandlad och våldtagen. 

Förtvivlad ringde han upp David W och sa att han älskade henne men inte orkade mer. David bjöd 

hem honom att bo hos dem en vecka och de bad för kvinnan. Efter en vecka ringde telefonen. Det 

var kvinnan och hon sa att hon var ledsen för allt hon hade gjort och att hon ville att han skulle 

hämta henne. 

David och pastorn åkte och hämtade upp henne. Hon var svårt misshandlad och våldtagen ännu en 

gång. Pastorn tog en handduk och vatten, började badda hennes sår, stryka henne över håret och 

säga hur mycket han älskade henne. Två veckor senare var det en helt ny kvinna. Återigen lyste 

hennes ansikte av Kristi kärlek och frid och sedan den dagen står hon troget vid sin mans sida och de 

tjänar Herren. 

Vi har mycket att lära av denna berättelse, tex om vilken makt och kraft det finns i bönen. Men 

framför allt är det en bild på Kristi kärlek. Så länge vi är ute i världen, rumlar runt och följer vår egen 

vilja så blir vi svårt slagna. Kristus älskar oss ändå, men kan inte hjälpa oss. 

Men när vi vänder om hem, svårt slagna och medfarna, då sätter sig Jesus vid vår säng, baddar vår 

panna med vatten och smörjer våra sår med balsam. Han viskar kärleksfulla ord till oss. Så ömt älskar 

Jesus Kristus var och en av oss. 



17 april 2017  

Vi talar mycket om kärlek idag, både inom kristenheten och i värt samhälle. Men vi måste berätta för 

människor var sann kärlek kan både sökas och finnas: i Jesus Kristus. 

Det fanns nog inget som jag längtade efter mer i mitt gamla liv än kärlek och jag sökte den överallt: 

som fallskärmsjägare, dvs i egna prestationer och i att bli beundrad, som andlig sökare i New Age och 

buddhism och i en partner av motsatta könet. Men ingenstans kunde jag finna varaktig, äkta kärlek. 

Men då fick jag möta Jesus. Där finner Du all kärlek Du någonsin kan önska Dig och mer därtill. 

 

17 april 2017  

I Lukasevangeliet 18:13 berättar Jesus en liknelse om två män som kom till Templet för att be. Den 

ene bad ungefär så här: Gud, jag tackar Dig för att jag inte är som andra människor. Jag är rättfärdig 

och god i Dina ögon. Tack Gud för det. 

Men publikanen vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan bad: Gud, var nådig mot mig, syndare. 

Men Jesus sa att publikanen gick hem rättfärdig, men inte den andre. Vilken av dessa två liknar Du i 

Dina böner till Gud? 

 

17 april 2017  

"Ty det skall komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina 

egna begär skall de samla åt sig mängder med lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar 

lyssna till sanningen och vänder sig till myter" (2 Tim 4:3-4). 

Undrar om dessa ord någonsin varit mer sanna än idag? Guds välsignelse till Dig. 

 

17 april 2017  

Där inte lagen förkrossar och dödar, där kan inte Evangeliet ge liv och kraft. (C.O Rosenius) 

Det är helt nödvändigt att vi i våra hjärtan kommer till insikt om att vi i oss själva är helt förlorade 

syndare. Bara då kan Jesus bli riktigt dyrbar för oss och vi får nytt liv med och i Kristus. Lagens syfte, 

dvs Guds bud, är till för att driva oss till Kristus. Det finns inget mer ljuvligt än att inse att man är en 

helt förlorad syndare som fått komma till Kristus. Och aldrig kommer vår kärlek till Honom att bli 

större än när vi inser det, för då blir ordet nåd en verklighet för våra hjärtan, så också Jesu kärlek, och 

inte bara ett tomt ord. 

Vi måste söka och finna vår salighet i Kristus, och bara i Kristus. 

Åh, vilken kärlek, underbar sann, aldrig har någon älskat som Han. Frälst genom Honom, lycklig och 

fri, vill jag Hans egen evigt nu bli. 

 

 

 



17 april predikan i Uganda 

How can we know that we are disciples to Christ?  

 

Jesus said: everyone shall know that you are my disciples if you have love for one another.  

 

I don't have to fight or struggle to love Jospeh, I just love him. He's my brother and I truly love him. 

It's just there. It's a gift of Christ and I sign that we are His disciples.  

 

We need the power of the Holy Spirit to be witnesses to Christ. It is good and Jesus Himself said: you 

will receive power when the Holy Spirit comes.  

 

But the apostle Paul tells us that we should be eager to get to know the love of Christ. And the first 

fruit of the Spirit that's mentioned in the letter of the Galatians is love.  

 

Without love we are nothing. If we don't let the love of Christ be the driving force in our lives we are 

not going to get to know Christ fully, because Jesus was full of grace, that's true and giving love, and 

truth.  

 

Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. True love is humble. 

There has been no human being that ever walked on this earth who was as humble as Christ. The 

humility of Christ is amazing.  

 

Imagine that you were the Son of God and that you came to earth and that you had done nothing 

wrong and people would strike you, make fun of you and you would just stand there in complete 

peace, love and humility. You had the power to speak one word and twelve legions of angels from 

the Father would strike them all down, but anyway you would hold your hand back and not strike 

back. For what reason? Love. Humility. Obedience to the will of the Father. When we start to think 

about it: Jesus just stood there, enduring all that was laid upon Him.  

 

The apostle Paul says that love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all 

things.  

 

There is no such love to find in me, but Christ has that kind of love. In my old life I was always looking 

for love but I never found love until I met Christ. The love of Christ is indescribable. We should try 

and strive to get to know Christ and His love. True love gives us a power to stand in hard 

circumstances, because love endures all things.  

 

I want to know the love of Christ. I am just a beginner, just like you. But I am trying to learn what the 

love of Christ is.  

 

God bless you all in your service for and walk with the Lord. Amen. 

 

 

 

 



 

16 april 2017  

Kristen tro står och faller på om den är sann eller inte. (GA Danell). 

Jag säger amen. Om det vi förkunnar inte är sant så är vi, för att citera Paulus fritt ur minnet, de mest 

ömkansvärda av människor. 

Men jag vet att det jag säger är sant. Jag vet att Jesus lever, att Han har uppstått. Jag vet att Bibeln är 

Guds Ord. Jag skulle kunna ge ett långt vittnesbörd om varför jag är så övertygad om detta, men det 

hjälper bara om Du själv vill tro. Så bara tro mig, det är sant. Allt Jesus säger om Sig själv är sant. 

 

16 april 2017  

Jag känner en kärlek och nöd på mitt hjärta för dessa barn som jag träffade igår. Idag träffade jag 

några av dem igen och de kom fram och skakade hand med mig. Sen började de att ge mig en kram, 

den ene efter den andre. Jag är djupt berörd av deras varma kärlek. 

Jag prisar och tackar Jesus Kristus för det arbete som Han gör genom pastor Joseph och hans kyrka. 

Det är Kristi kärlek som driver och leder dem. De älskar Jesus i ord och handling. De sträcker ut sin 

hand till de som är i djupaste nöd. Jag är djupt berörd. På bilderna delar de ut mat till nödställda 

familjer. Den tacksamhet och glädje de visar är underbar. 

Jag tänker, från och med i slutet på denna månad, börja sända en slant med pengar öronmärkta för 

detta skolprojekt. Den som vill vara med kan sätta in en slant på ett särskilt konto på Ica-banken den 

26:e varje månad så kommer jag att den 28:e vidarebefordra det som kommit in med den summa jag 

tänker skänka per månad lagd till de pengar som kommit in. Märk Din insättning "Uganda". Jag 

återkommer med numret. 

För att det ska vara möjligt att granska så kommer jag att spara kvitton på de pengar jag skänker 

varje månad till Uganda. Jag kommer också att skriva ut ett kontoutdrag den sista varje månad på det 

kontot över alla insättningar jag fått under rubriken "Uganda" så att det går att jämföra för den som 

så vill. Jag kommer att utse en revisor i Byske som ska kolla tex en gång per kvartal att pengarna 

skickats på ett rätt sätt. Den första varje månad ska saldot på kontot vara noll kronor, dvs allt ska 

vara förmedlat till barnen i Uganda. 

Jag kommer också att meddela hela församlingen i Uganda att det kommer att komma en slant i 

slutet på varje månad och att det oavkortat ska gå till skolprojektet, så att det finns en medvetenhet. 

Allt ska gå att granska. Om det någon månad skulle bli pengar över från de löpande utgifterna så får 

de användas till investeringar inom projektet, för jag kan säga att lokalerna är minst sagt enkla. 

Allt deltagande är såklart frivilligt. Varje slant betyder mycket för dessa människor. Det bygger såklart 

på förtroende från min sida för pastor Joseph och från er sida för mig. Jag tror inte att någon av oss 

kommer att missbruka det. Jag återkommer med kontonummer för jag måste först skapa det kontot. 

Gud välsigne Er alla. Amen. 

 

 

 



 

15 april 2017  

Vad menar Du när Du säger: Gud välsigne Dig? Menar Du då: måtte rikedom, hälsa och framgång 

komma Din väg? Det är såklart bra och viktiga saker, men det är ändå inte det jag tänker i första 

hand, och jag skulle vilja påstå att om det är så Du i förstone tänker, så har Du en bit kvar i Din 

vandring med Herren. 

Jag vet att även jag har en lång bit kvar att vandra med Jesus för att verkligen lära känna Honom, 

men jag kan säga hur jag tänker kring detta. När jag säger: Gud välsigne Dig, då menar jag följande: 

Måtte Herren vara med Dig. Måtte Han välsigna Dig med sin nåd, frid, ljus, kärlek och glädje. Måtte 

Jesus vara Dig så nära att Jesu personlighet "smittar av sig" på Dig, bestänker Dig, renar Dig och gör 

Dig, i Ditt hjärta, i Din personlighets innersta, mer och mer lik Jesus. 

Med andra ord, jag avser i första hand den inre människan, i andra hand den yttre, och det tror jag 

också var en sak som Jesus försökte lära fariséerna och de skriftlärda. 

Detta är åtminstone vad jag menar med de orden. Gud välsigne Dig. 

 

15 april 2017  

Bilder från gårdagens gudstjänst. Formerna skiljer sig ganska så markant från Korskyrkan i Byske, men 

det är samme Kristus som förkunnas och det är Guds Ande som är verksam. 

I söndags var jag på Sankt Ansgars i Uppsala. Högkyrkligt, former och ritualer, men med en underbar 

närvaro av Guds Ande och fyllt av en stillsam glädje, inte grundad på känslor. Idag i Uganda. Hög 

ljudvolym, mycket sång och dans, men samme Kristus här och samme Guds Ande och sann glädje. 

Jag har varit på högkyrkliga möten där det varit som att ha ett ton sten på mina axlar, och jag har 

varit på karismatiska möten med fullt ös men där jag inte sett den allra minsta skymt av vare sig Jesus 

Kristus eller Guds Ande. Högljudd karismatik är ingen garanti för att det är Guds Ande. 

Hur ska man då veta? Om Kristus och Guds Ord förkunnas rent och klart, då brukar Jesus Kristus vara 

där med Sin Helige Ande. Om inte, då tror jag inte att Herren är där, oavsett hur vi tjoar och tjimmar. 

Det är iaf min erfarenhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 april 2017  

Långfredagen och jag tänker ikväll predika om när Petrus förnekade Jesus. Det är ett avsnitt som jag 

både älskar och som träffar mig ända in i djupet på mitt hjärta. 

Petrus hade en passionerad kärlek för Jesus, han var viljestark och ivrig att följa Jesus. Ofta hade han 

för bråttom i både ord och handling. Jag känner igen mig litegrann i Simon Petrus. 

När Petrus hade förnekat Jesus så står det i Lukasevangeliet att Herren vände sig om och såg på 

Petrus. När Jesus ser på oss är det med en blick full av kärlek, men också med allvar, för den blicken 

prövar oss och frågar: älskar Du Mig? 

I Johannesevangeliet 21 är Jesus uppstånden och sätter sig ner och talar med Petrus, och den fråga 

Herren ställer är: Simon, älskar Du mig mer än alla dessa? Det var såklart smärtsamt för Petrus att 

inse att hans kärlek till Jesus inte var större än de andras, men ändå kunde Petrus säga, troligen med 

en suck: Herre, Du vet allt, Du vet att jag har Dig kär! 

Lägg märke till Petrus ordval. Jesus frågar om Petrus älskar Honom, och Petrus svarar ungefär: jag 

tycker om Dig. Så är det ofta för mig. Jag får sitta ner vid Jesu Fötter, rannsaka mig själv, inse att jag i 

mig själv kommer till korta, men Jesus säger: res Dig upp och föd mina lamm. 

En sådan Mästare och Frälsare har vi, alltid villig att resa oss upp när vi stapplar och faller. Idag för 

nästan 2000 år sedan gav denne Jesus sitt liv för att Du och jag skulle få evigt liv genom tro på 

Honom. Om vi bara kunde stanna upp och fatta vad Jesus gjort för oss, så skulle vi inte kunna låta bli 

att jubla av glädje. 

Gud välsigne Dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predikan på långfredagen 14 april 2017 i Kampala, Uganda 

When Peter denied Christ  

 

To me this is one of the most heartbreaking and touching stories of the Bible. It touches my heart like 

few others of the stories in the Bible. I will preach on that topic tonight.  

 

Read Luke 22:31-34, 22:54-62 

 

I have always loved the apostle Peter. There is so much about him that I admire and want to learn 

from. Jesus loved Peter very, very much. He knew that Peter had a passionate love for Him. Peter had 

a love and a zeal for the Lord Jesus. He was so eager to do the will of Jesus, so willing to be the first 

among the disciples, so zealous for the Lord. He wanted to please Jesus, make Him happy, to love 

Him and be so loyal to Him. I think that in that way I am a little bit like Peter.  

 

Peter was chosen by Christ to be the rock and to be the leader of the early church, or at least one of 

them. And Jesus had such a love for Peter, but Jesus knew that Peter was yet not the rock. Peter was 

still looking at his own strength, his own loyalty, his own love for Christ. Jesus knew that it would not 

last in the storm. Our own efforts, no matter how sincere they are, will never stand.  

 

I am totally convinced that Peter was sincere when he said he would rather die than deny Jesus. He 

was full of love for Jesus and ready to do anything for Him, but he was still leaning upon himself. We 

all do, to some extent and for some time, even after coming to Christ. I still sometimes do.  

 

But Jesus was arrested, Jesus was gone, and Peter was left alone. I have noticed that when you face 

trials, the Devil will always make you think that you are alone. And when Jesus is not there, or at least 

when we believe the lie of the Devil that Jesus is gone, we fall very soon. We are all so weak and 

helpless when Jesus is not there. Peter denied Christ three times, and these words that I quote now 

are so dear to me.  

 

The Lord turned, and looked upon Peter. The eyes of Jesus know every heart, and I believe that Jesus 

look upon Peter was full of love, but I think that the look of Jesus sent a burning arrow into the very 

heart of Peter. The touch of Jesus when we have failed is so sweet, but also makes you very broken. 

Peter was broken, and he wept bitterly. But Jesus looked upon him with a deep love. That is how 

Jesus treats us when we fail.  

 

So many times I have said to Jesus: I want to be your most loyal disciple! I want to love you more 

than all of the other disciples. I will never fail you. And then the hardship comes, and I fall short of all 

my promises. The look of Jesus when we have failed Him. Those eyes that ask: do you love me, 

Peter? Do you love me, Konrad? Jesus has also turned and looked upon me several times. It breaks 

my heart. It shakes me all and through.  

 

We turn to John 21:15.  

 

But then, after Jesus had risen, He sat down with Peter. And He looked upon him. And He asks him: 

Simon, son of Jonas, do you love me more than these? In Greek the word is agape, a word meaning a 

giving love, an everlasting love. And I think that Peter sighs, and uses the word "file"which means 

sort of "you are dear to my heart". It is a friendly love.  



 

This is one of the lessons from this. Yes, we do love Jesus, but not the way He loves us. Left to 

ourselves we are weak. Without Jesus everyone in here will run. But Peter was restored by Christ. 

And he was made into a rock in the early church. The lesson is also that we should be humble in our 

hearts and often remind us that we are totally dependent upon Him. The grace of Jesus, and the 

grace of Jesus alone, is what gives us strength, nothing in or of ourselves.  

 

Because that's the bottom line of this story. There is always a chance for all of us to sit down in front 

of Jesus. To hear Him ask: Konrad, do you love me? And those words break my heart. Those words 

pierce right through me. And I do like Peter, I sigh and I answer: Lord, you know everything, you 

know that I love you.  

 

There is always a chance and opportunity for us to come back to Christ, to admit that we have failed, 

to admit that our love for Jesus is not always what we would want it to be, but we just say: Jesus, I 

love you! I don't claim to love you more than anyone else, I don't boast about my love and loyalty for 

you, but I love you Jesus!  

 

Let's all just say today: we love you, Jesus, we believe in you, we trust you, we look at you, we have 

our hope and trust in you, Jesus! 

 

13 april 2017  

Kyrkan bekände en gång sina synder, nu bekänner den bara sina rättigheter. 

We praise the Lord, but we do not pray to Him. 

Vi söker hellre att bli beklädda med Guds kraft, än Kristi renhet. 

Följande saker har sagts av David Wilkerson, och jag anser att det är mycket viktiga sanningar. 

Begrunda dem, för de innehåller mycket andligt sprängstoff.  

 

13 april 2017  

Dag 1 i Uganda och vi började med att besöka församlingens skolprojekt. 250 barn får varje dag 

frukost, lunch och utbildning. Flera av dem är föräldralösa barn som placeras i kristna familjer. Andra 

kommer från kristna och muslimska familjer. Allt är helt gratis, men undervisningen är på kristen 

grund. Många i församlingen offrar mycket i form av tid, kraft och pengar för att göra detta möjligt. 

Jag är rörd, nästan till tårar. Jag vet att när pengarna tryter så får dessa barn gå hungriga, men idag 

fick de ris och böner och de åt med god aptit och några delade med sig till den vite gästen. Jag älskar 

när jag får se hur de som älskar och följer Jesus låter deras liv med Kristus få bli till nytta och glädje 

för andra. Osjälvisk, utgivande kärlek. Det är såklart frivilligt, vi står under nåden och inte under 

lagen, så Kristus begär inte ens detta av oss. Men när vi låter Jesu kärlek beröra oss är det omöjligt 

att fortsätta leva för sig själv, utan man "tvingas" av Kristi kärlek att göra gott för sin nästa. 

Tack, Jesus, för att Du låter Din nåd i våra liv få bli till nytta för andra. Hur jag drömmer om en värld 

där människor låter sina hjärtan ledas och formas av Kristi kärlek. Oj, vilken värld det skulle bli... 

Varmt tack till alla som ber för mig. Gud välsigne Dig. 



11 april 2017  

Du som läser detta idag, bara ta emot Jesus idag. Han kommer att ge Dig en kärlek som Du inte 

kunnat ens ana tidigare i Ditt liv. Han kommer att föra Dig in i Guds Rike, ett Rike byggt inte av 

mänsklig kraft och styrka, utan av Guds nåd, frid och barmhärtighet med allt som är svagt. 

Bara säg: Jesus, jag vill att Du ska ta hand om mig nu. Jag är ledsen att jag levt ett liv som inte varit 

efter Din vilja, men nu vill jag följa Dig, Dina vägar och Ditt Ord. Om Du ber den bönen uppriktigt så 

kommer Jesus att komma in i Ditt hjärta och liv och förvandla det fullständigt. 

Gud välsigne Dig. 

 

11 april 2017  

Rosenius skriver i "Vägledning till frid" att det mest utmärkande tecknet för andlig sömn är att man 

inte riktar någon misstanke mot sig själv, inte fruktar synden som något farligt eller är nöjd med sig 

själv. 

Å andra sidan är det ett utmärkande kännetecken på att man är vaken att man fruktar för sig själv. Ja, 

de andligen vakna är de som är missnöjda med sig själva, misstänker sig själva, är ängsliga att bedra 

sig själva och är som mest bekymrade när de håller på att somna in. Denna fruktans ande har man 

när man vakar, säger Rosenius, och den gör att kycklingarna håller sig under hönans vingar, dvs 

bevarar oss hos Jesus. 

Jag tror att han talar sanning och jag tror att vi behöver se fler sådana hjärtan i vår kristenhet. Ge oss, 

Jesus, vaksamma hjärtan. Hjärtan som är vaksamma inför oss själva, men finner allt gott, såsom 

kärlek, glädje och frid hos Dig. 

Gud välsigne Dig. 

 

11 april 2017  

Imorgon åker jag till Uganda för två veckors besök och tjänst vid en pingstförsamling med pastor 

Joseph Senoga Richards. Jag vet inte exakt vad som väntar, vilket vi iofs inte gör någon enda av oss, 

men jag tänker i första hand då på programmet. Be gärna för mig. 

Jag ville också passa på att tacka för det stöd och värme jag fått från många av er de senaste dagarna. 

Jag har fått en hel del slag som känts rätt så rejält, men jag har fått tröst från er och kraft från Herren 

när Han i mitt hjärta liksom visat mig: Konrad, budskapet måste ut! Herren har tröstade mig också på 

ett underbart sätt genom en broder från S:t Ansgar. 

Jag firade gudstjänst i söndags i Sankt Ansgars kyrka i Uppsala med Bosse Brander. Jag njöt av en 

underbar gudstjänst som var full av Kristusdoft. Det är en levande, varm församling, full av människor 

som älskar Herren. Det är högkyrkligt, men fyllt av kärlek till Kristus och Guds Ord. Jag gick därifrån 

fylld till brädden av tröst och frid från Guds Ande. 

Jag säger: tack Jesus för Din församling där. Jag ber om Guds rika välsignelse över Bosse och hela 

församlingen. Jag ber om Herrens fortsatta ledning och att de fortsätter att sätta Jesus Kristus i 

centrum och förkunnar Guds Ord rent och klart. Tänk om vi fick se fler sådana församlingar i vårt 

land. Be, så ska ni få... 



10 april 2017  

Jag har nyss vandrat på gator i Stockholm fulla av blommor och jag är berörd av svenska folkets 

reaktion, full av värme och medkänsla. Det är något gott. 

Men jag ser också rubriker i tidningar som säger: de ska inte kunna vinna över Stocholm. Det tror jag 

inte leder rätt. Visst finns det farliga terrorister, men det är långt farligare att vi har vandrat bort från 

Herren. Jag tror inte att Guds budskap till Sverige är: se upp för dem, utan Guds budskap till Sverige 

är: se upp för er själva! Ändra era vägar och vänd om till Mig, Jesus Kristus! "Fienden" bor inte "där 

borta", han bor i Ditt och mitt hjärta och kallas för den gamle Adam, "syndanaturen", som inte vill 

veta av Gud och Guds Ord. 

Vi bör nu ta oss tid i stillhet, både Du och jag, och fråga oss: älskar jag Jesus? Lyssnar jag till Guds 

Ord? Älskar jag mina medmänniskor? Följer jag Jesus och anstränger mig för att göra Guds vilja? Det 

är stridsskådeplatsen nu, våra hjärtan och våra sinnen. 

Och den enda seger som kan få någon effekt där är om Du låter Jesus få gripa tag om Ditt hjärta, fylla 

Dig med Kristi kärlek och iver att göra Guds vilja och ge Dig kärlek till Guds Ord. Det är den kamp och 

seger vi behöver nu i vårt land. 

Gud välsigne Dig. 

 

10 april 2017  

Är det något jag har erfarit är svårt så är det att varna människor för en annalkande fara. Antingen 

tar man i för lite, och då lyssnar ingen, eller så tar man i för mycket, och då blir folk rädda, vilket 

heller inte är bra. 

Churchill varnade mycket tidigt för nazisterna, Hitler och en kommande konflikt med Tyskland, men 

blev isolerad, utstött och kallad för krigshetsare. Ingen ville tala om krig eller svåra tider så snart efter 

första världskriget. 

Och det är ju såklart inte så konstigt, vilken sund människa vill tala om krig? Men en fara försvinner 

inte för att man undviker att tala om den. Churchill såg och anade något som han trodde skulle få 

svåra följder om folk inte lyssnade och vi kan idag bara spekulera i hur många människoliv som skulle 

ha kunnat sparas om engelsmännen hade lyssnat till Churchill redan på 20-talet och man hade satt 

stopp för nazisterna. 

Jag vill återigen påstå att en stor fara hotar vårt land, både utifrån och inifrån. Jag vill påstå att 

orsaken till faran är att vi vänt oss bort från Herren Jesus Kristus och Guds Ord. Jag vill påstå att 

vägen att undvika svåra tider är att vi vänder om till Gud och lyssnar till Guds Ord. Detta säger jag i all 

välmening. Se Dig omkring, vad som sker i vårt land och i vårt närområde. Ta emot det jag sagt och 

begrunda i Ditt hjärta om jag trots allt inte har rätt. Jag vill inte skrämma Dig, men jag vill få Dig att 

söka Gud uppenbarad i Jesus Kristus. 

Gud välsigne er alla. 

 

 

 



8 april 2017  

David Wilkerson varnade USA redan på 70-talet att Guds dom väntade på USA. Han blev 

nonchalerad, utskrattad och hånad av de allra flesta, även av många kristna sk "lycko- och 

välgångsprofeter". Skulle något sådant kunna drabba USA? När sedan 9/11 kom så frågade hela USA: 

varför? Väldigt få kristna förkunnare kunde ge ett rätt och sant svar utan de skyllde på Den Onde, 

andra länders ondska, slumpen eller stod bara svarslösa och nationen föll snart tillbaka på sin gamla 

vanliga väg. Det var såklart någon annans fel, inte USAs. 

Men en del lyssnade och kom till Times Square Church och sökte efter ett svar. Och David W sa 

samma sak som han sagt alltsedan 70-talet, fylld av Guds kärlek men även med ett allvar: detta är en 

Guds varning och den betyder att det är tid för USA att vända om. Det är dags för USA att ödmjuka 

sig. Den som ser på USA med uppriktighet kan se att inte så många tog budskapet till sig. 

Men det fanns de som gjorde det, tack gode Gud för det! Och jag hoppas och ber att ännu fler ska 

göra det, för även om Wilkerson är hemma hos Herren så ljuder samma klara stämma idag från TSC 

via pastor Conlon: USA, omvänd Dig! 

Jag tror att det är dags att vi kristna börjar låta samma budskap ljuda här: vänd om, Sverige! Vänd om 

till Jesus Kristus, för svåra tider väntar! 

Vi kristna behöver gå ner på våra knän för vårt land och folk. Vi behöver ödmjuka oss, bli små i oss 

själva och beroende av Herren, vi behöver få en äkta och sann omsorg om våra medmänniskor, en 

nöd för deras själar. Vi behöver kasta framgångsteologin överbord för den kommer inte att kunna 

hjälpa oss. Vi behöver förkunna ett rent, rätt och sant Evangelium som riktar sig till syndare, 

förkunnat av syndare, om än frälsta av nåd. Vi behöver göra avkall på vår egen bekvämlighet för 

andras skull, vi måste förneka oss själva för att andra ska få vinna det eviga livet i Kristus. Vi behöver 

be Gud att göra oss villiga och ivriga för att vinna människor för Jesu Namns skull. Vi behöver be Gud 

om hjärtan som brinner för Jesus Kristus. 

Detta är vad vi behöver göra nu. Gud har allt i Sina Händer, men det gäller att vi hör detta nu. Nu 

gäller det livet för många medmänniskor, för vårt land och folk, bokstavligt och bildligt talat. Jesu 

Famn är öppen för var och en som tar sin tillflykt till Honom. I Jesu Namn. Amen. 

 

7 april 2017  

Detta kanske inte gör mig populär, men människor måste få veta sanningen. Apropå terrordådet i 

Stockholm. 

Guds beskyddande Hand har länge vilat över Sverige. Vi har, sett som helhet, länge varit ett land 

präglat av gudsfruktan, lyhördhet mot Guds Ord och bud och tro på Jesus Kristus. Mycket av det är 

borta idag. Vårt land står därför utan Guds fulla beskydd. 

Därför lättar Gud lite grann på Sin skyddande Hand för att Sverige återigen ska inse hur hjälplösa vi är 

utan Gud och Jesus Kristus. Gud tillåter saker att drabba vårt land som vi länge varit förskonade från, 

och Guds budskap till Sveriges folk är: vänd om till Mig! Om ni fortsätter vända er bort från Mig så 

kommer det inte att gå bra för er. 

Jag skriver inte detta för att skrämmas, det gör iofs nog massmedia bättre än jag. Tvärtom, jag skriver 

för att visa på en lugn och trygg väg genom allt som möter Dig. Jag skriver detta för att påminna Dig 

om att det finns en framtid, ett hopp och ett liv som består för alltid, och det är om Du bygger Ditt liv 



på Jesus Kristus och Guds Ord. Då finner Du en famn som är trygg, mitt i stormen. Gud har inte 

övergivit Sverige, men vårt land behöver vända om. 

Guds nåd och frid. 

 

7 april 2017  

Det finns mycket fokus idag på Den Helige Ande, och tro mig, vi behöver alla Hjälparen. Men ofta 

glömmer vi bort att Han är intimt förknippad med Kristus. Det Anden gör ska förhärliga och 

uppenbara Kristus. 

Om vi då ser en sk manifestation av Anden som inte förhärligar Kristus, som tex skrattväckelsen eller 

när någon skäller som en hund, då kan man utan ett ögonblicks tvekan säga: detta är inte Den Helige 

Ande. Hur kan vi veta det? Det förhärligar inte Kristus, inte heller gör det att Guds Rike går framåt. 

 

6 april 2017  

Herren sa en gång till Wilkerson: 

"David, det finns en sak som är långt viktigare än Din tjänst som pastor, och det är att Du tar Dig tid 

att lära känna Mig." 

Det är lätt hänt att vår tjänst för Herren drar vårt hjärta bort från den innerliga, första kärleken och 

intimiteten med Jesus. Då är det dags att dra i handbromsen, sakta ner, läsa Guds Ord och be. 

 

5 april 2017  

För att förtydliga en sak: visst finns det tillfällen när en kristen måste tillrättavisa Den Onde och 

befalla honom att hålla sig på sin plats, det gör det. Och visst finns det tillfällen när det är viktigt att 

veta vilken auktoritet vi har i och genom Kristus och att vi också kan utöva den. Och visst kan det 

ibland vara bra att förstå vem man är i Kristus, eller åtminstone att inse och veta att man är i Kristus. 

Men detta får på många håll alldeles för stor plats jämfört med det som intar den centrala platsen i 

Guds Ord. Bibelns centrala budskap är vem Jesus är. Vad vi kristna äger i Honom. Vilket arv som 

väntar oss i himlen genom tron på Honom och Kristi gärning på Golgata. Och att vi påminner oss om 

vilken auktoritet och makt Jesus har. Det är centrum i Guds Ords budskap. 

Vi ska sträva efter att låta allt mer av våra hjärtan, läppar och sinnen vara upptagna, ja, hänförda, av 

Jesus Kristus, och då måste vi låta det jag nämnde i början få en mer undanskymd plats än det ofta 

gör idag i vår förkunnelse. 

Och sist men inte minst: vanlig, hederlig bön på våra knän fungerar än idag... ;-) 

 

 

 

 



5 april 2017  

Jag lyssnar till en predikan av David Wilkerson, och mitt hjärta sätts i brand. Allt i mig ropar: Jesus! 

Jesus! Jesus! <3 

Än en gång: tack, Jesus, för Din tjänare David W. Du har sagt: välkommen hem, Du gode och trogne 

tjänare. Amen.  

 

5 april 2017  

När jag hör David Wilkerson eller Carter Conlon så känner jag sådan tacksamhet till Jesus. Tack, Jesus, 

att Du reste upp dessa två klara, tydliga och rena röster för Dig. 

Men, säger någon, de kommer ju från USA? Varnar inte Du för mycket från USA? Ja, det gör jag, och i 

ganska så allvarliga ordalag, men inte för alla. Dessutom, dessa två varnar minst lika mycket som jag 

om det som sker i USA och även i dess kristenhet. 

Men när jag lyssnar till dem så väcks mitt hjärta till liv. Det sätts i brand för Kristus, det får mig att 

söka och älska Jesus som aldrig förr. 

Åh, Jesus, jag vill säga tack för att Du inte överger Dina får, utan reser upp herdar som talar för Dig. 

Tack, Jesus! 

 

4 april 2017  

Läser en underbar bok av CO Rosenius som heter "vägledning till frid". Den tar bl.a. upp en fråga som 

väldigt många människor brottas med, inte minst många kristna, dvs hur ska jag bli viss att jag är 

accepterad av Gud? 

Idag finns många teologiska diken som tex lär ut "Du duger som Du är", vilket inte är sant i Guds ögon 

och som därmed ger en falsk tröst. Det gör också att budskapet om Jesus förlorar sin sälta och kraft. 

Ett annat dike lägger den kristnes rättfärdighet i honom själv och löser problemet med fördömelse 

genom att säga att hon inte är en syndare längre, vilket heller inte blir rätt. Det fyller lätt våra hjärtan 

med egenrättfärdighet, stolthet och högmod. 

Nej, svaret på problemet är detsamma som det alltid har varit: den som vill vandra med Gud och vara 

trygg i att få vara ett Guds barn måste ha en rättfärdighet som inte är ens egen, utan den som Gud 

ger åt den som tror på Kristus. När vi har tagit emot Kristus och tror på Honom så är Kristus vår 

rättfärdighet och då ser Gud på oss som om vi vore utan synd. Inför Gud kan vi bara komma med Jesu 

Kristi rättfärdighet genom tron på vad Jesus gjort för oss på Golgata, inget annat kan bestå inför Gud. 

Som det heter i sången: omöjligt att förstå, men ändå är det så. Denna djupa sanning behöver vi söka 

för att finna. 

 

 

 

 



3 april 2017  

Om jag hade egna barn och ett av dem en dag tog sitt pick och pack och åkte till Stockholm och där 

levde ett liv i sus och dus, med fester, alkohol, droger och kriminalitet, hur skulle jag reagera? 

Mitt hjärta skulle gå i tusen bitar och jag skulle under tårar försöka förmå mitt barn att komma hem. 

Och jag skulle be, skriva brev och ringa. Hur mår Du, mitt barn? Lever Du? Och om mitt barn svarade: 

stick och brinn, pappa, jag vill inte veta av Dig, då skulle mitt hjärta brista ännu mer, men jag skulle 

inte sluta älska mitt barn, inte heller sluta kalla på det för att komma hem. Jag skulle göra allt utom 

att använda våld. 

Och om mitt barn en dag skulle säga: pappa, jag är ledsen, jag har gjort fel, får jag komma hem igen, 

då skulle jag inte förebrå mitt barn eller anklaga, jag skulle under tårar säga: välkommen hem, mitt 

barn! 

På samma sätt är det med Gud. Gud sände Sin Son, Jesus Kristus, och Han har betalt priset för alla 

Dina synder på Golgata kors. Vägen till Gud, himlen och evigt liv ligger helt öppen för Dig. Och nu 

kallar Gud, lockar och vädjar för att få Dig på bättre tankar, få Dig att vända om hem. 

Guds kärlek till Dig i Kristus Jesus är gränslös, oändlig. Det enda Gud nu vill är att Du kommer hem. 

Det enda som behövs från Din sida är att Du vänder om hem och tar emot Jesus Kristus som Din 

Herre och Frälsare. Det är ett beslut som är Ditt livs allra viktigaste och allra bästa och Vägen till Gud 

är öppen. 

Gud välsigne Dig. I Jesu Namn. 

 

2 april 2017  

Predikan om den förlorade sonen  

Läs Lukasevangeliet 11:15-24  

 

Den här texten är en av de allra käraste för mig i Guds Ord. Den berör mig på många sätt, dels för att 

den på ett sådant underbart sätt beskriver Guds kärlek till människan, men även för att jag känner 

igen mig i berättelse. Jag växte upp i ett varmt, kristet hem på 80-talet, och jag hade en barnatro på 

både Gud och Jesus. Men i övre tonåren började jag vandra bort från Herren. Först ett steg. Sedan 

ett till. Tills jag en dag var så långt bort från Herren man kan vara, men som tur är var Jesus aldrig 

långt från mig. Jag kom till en punkt där jag insåg att mitt liv var tomt och meningslöst, och då vände 

jag om hem till Min Himmelske Far, och då stod Han där med öppen famn.   

 

Kärleken strider ibland med respekt. Jag vill vara kärleksfull i allt jag gör, men också respektera 

andras fria vilja, och ibland går dessa på kollisionskurs. Vi tar ett exempel. Låt oss säga att jag hade 

tre barn och där ett utav dem en dag sa: nu åker jag till Stockholm. Där tänker jag leva i sus och dus, 

fester med alkohol och narkotika, och försörja mig på brottslighet. Hur skulle Du som förälder 

reagera? Skulle Du bara rycka på axlarna och säga: det är Ditt fria val! Vore det en kärleksfull 

reaktion? Skulle inte Du bli förtvivlad och ibland desperat? Jag skulle göra allt jag kunde, förutom att 

använda våld och tvång. Jag skulle skriva brev och fråga: hur har Du det mitt barn? Lever Du? Ska Du 

inte komma hem? Och om mitt barn skulle avvisa mig, om det skulle säga: stick och brinn, pappa! Jag 

vill inte veta av Dig mer! Skulle jag sluta älska det? Nej. Skulle jag sluta försöka nå mitt barn, få det på 

andra tankar? Nej. Men mitt hjärta skulle gå i kras, i bitar av sorg. Jag skulle gå ner på mina knän i 



nöd på kvällarna och ropa till min Gud för att få hem mitt barn igen. Jag skulle inte sluta älska det, 

inte sluta försöka nå det, men ändå försöka respektera barnets fria vilja. Inte en lätt balansgång.  

 

Och om mitt barn en dag skulle ringa och säga: pappa, jag vill få komma hem igen, då skulle jag bara 

säga: välkommen hem! Jag skulle inte komma och förebrå mitt barn, utan jag skulle bli glad: mitt 

barn har kommit hem! Levande!  

 

Och om min son kom hem gråtande och sa: pappa, jag gjorde fel! Så skulle jag med tårar i ögonen 

säga: Du är förlåten! Jag har längtat efter att Du skulle komma hem! Jag älskar Dig, mitt barn! 

Välkommen hem!  

 

Så gör också Gud. Han har gjort allt klart i Kristus Jesus. Vägen till Gud, himlen och evigt liv ligger 

öppen. Jesus har öppnat Vägen för var och en som vill ta emot Honom. Varenda synd Du har begått i 

Ditt liv är uppspikad på korset på Golgata, så från Guds sida finns inte längre något som hindrar att 

Du bara vänder om hem och tar emot Jesus och vad Han har gjort för Dig. Och nu vädjar Gud. Lockar. 

Ropar. Söker. Och säger: kom tillbaka till Mig! Kom hem, Mitt barn! Denna predikan är ett sådant 

rop, Guds Ord ett annat, men det finns många sådana rop som vädjar: kom hem Mitt barn! Och när 

ett människobarn vänder om hem, då rusar Far ut och möter Dig. Jesus längtar så efter att Du ska 

komma hem, komma tillbaka till Gud.  

 

När jag väntar en fin gäst till mitt hem så vill jag göra fint först. Jag vill att det ska vara städat och 

rent, och att maten ska vara klar. Allt ska vara redo. Men de som varit hem till mig i Byske kan nu 

säga: i så fall är jag inte en fin gäst, men det är inte det som det betyder. Det betyder att jag vill och 

försöker städa, men inte förmår. Så är det också när Jesus vill gästa vårt hem. Vi vill att det ska vara 

rent, vi vill att vårt hem, dvs vårt hjärta, ska vara rent och fint, inga synder eller fläckar där inte. Men 

tro mig, det försökte jag ett tag, men det kommer aldrig att funka. Du kommer aldrig att ha 

tillräckligt rent hemma för att bjuda hem Jesus. Nej, kom som Du är. Bara gå till Jesus och be Honom: 

kom och gästa mitt hem! Och då kommer Jesus hem till Dig. Och Han är inte som befälen på 

Fallskärmsjägarskolan som med röntgenblick visiterade vår städning och som vid minsta fläck sa: 

omvisitation, kanske med tillägget: 20 armhävningar!  

Nej, Jesus kommer så stilla, så milt, som en susning en sommarkväll. Han leder Dig till bordet och Du 

får äta en ljuvlig måltid i Jesu Närhet. Inget slår detta här i livet, inget! Och när ni har ätit så säger 

Jesus: nu har Du ätit med Mig. Du har släppt in Mig i Ditt hem, vi har ätit och medan vi har ätit så har 

jag gjort rent i Ditt hem. Jesus städar så det blir skinande rent i Lammets blod. Han fyller Ditt hjärta 

med Sin kärlek, frid och glädje. Du kan aldrig ha en mer underbar gäst i Ditt hem.  

Men sen går det en tid, och så är det även för mig. Och det blir lite skitigt här och där i mitt hem. Och 

Jesus liksom visar mig på en dörr och frågar: får Jag komma in där? Och jag skruvar på mig och svarar: 

Jesus, det är inte rent där! Och då är det som att Jesus ler mot mig, med Sitt varma, kärleksfulla 

leende och svarar: Jag vet! Får jag komma in?  

Och nu brukar jag oftast svara ja. Vet ni varför? För att Jesus städar så att det blir rent. Och Han 

städar med kärlek. Och när Han har städat så blir rummet inte tomt, utan det blir fullt. Av Jesu kärlek. 

Av Guds frid. Av inre glädje. Han städar rent, och sen fyller Han rummet med Sig själv.  

 

 

 



Om jag bara rätt kunde beskriva den "känsla", eller det inre tillstånd som kommer när man har Jesus i 

sitt hjärta. Då kan Du börja säga: Jesus, jag litar på Dig. Du har min framtid i Din Hand. Det skänker en 

sådan frid.Eller den inre glädje som kommer när man känner: tänk att jag får vara ett Guds barn! Det 

är en underbar, inre glädje när man får känna det. Eller när man får känna Jesu kärlek i sitt hjärta. 

Den där milda, ljuvliga kärleken som Jesus har för oss alla.  Inte som en idé, teori eller ett program, 

utan som en levande realitet, då säger man bara wow...  

 

Allt detta finns tillgängligt för var och en som sitter här idag, det enda som krävs är att Du vill komma 

till Jesus och ta emot Honom. Amen.  

 

28 mars 2017  

En pastor från Indien kom och besökte Times Square Church och när han träffade David Wilkerson så 

sa han att han rest till USA för att få ett ord från honom. 

David svarade: Du ska få två ord från mig: åk hem! Vi har inga mirakelmetoder här, inget program, 

ingen plan eller strategi, vi gör allt fel här. Vi bara söker Herren på våra knän i bön, läser Guds Ord, 

fastar och bär i våra hjärtan på en nöd för de förlorade. Det är hemligheten bakom våra framgångar. 

Min respons är: amen. 

 

28 mars 2017  

Många människor vill bli lika Jesus och de allra flesta söker då att bli lik Honom i Hans härlighet, ära 

och makt. 

Men inte lika många är villiga att bli lik Jesus som en tjänare som tvättade Judas fötter samma dag 

som han skulle förråda Jesus. De allra flesta av oss har en lång bit kvar till Jesu ödmjukhet och 

osjälviska kärlek. Inte så många människor är villiga att leva ett liv där andra människors behov och 

nöd sätts före våra egna. 

Om vi söker inflytande och auktoritet så kommer Kristi kropp att brytas ner, men om vi väljer att bli 

varandras tjänare så kommer Kristi kropp att byggas upp. Om vi vill bli lika Jesus måste vi först av allt 

lära oss av Jesu ödmjukhet och kärlek och bli tjänare åt alla och envar. 

 

28 mars 2017  

Kristus för oss, Golgata, Jesu fullbordade verk i och med Jesu lidande, död och uppståndelse. 

Kristus i oss, Den Helige Ande, härlighetens hopp, som fyller våra hjärtan med kärlek, glädje och frid, 

som leder oss och bistår med kraft att göra Guds vilja. 

Kristus med oss, Emanuel, att Jesus är med oss alla dagar till tidens slut. Jesus sittande på Faderns 

högra sida, upphöjd i härlighet, som manar gott för oss och som har givits all makt i himlen och på 

jorden och som ska komma åter en dag. Att Jesus en dag ska föra oss in i Faderns Rike, Guds Rike, in i 

all härlighet. 

Det är vad jag tror att vi bör ha i fokus när vi förkunnar i våra församlingar, baserat på summan av 

Guds Ord, som är sanning. 



Jesus allena. 

 

23 mars 2017  

När Israel hade lämnat Egypten byggde sig folket snabbt en guldkalv, en egen, påhittad Gud som 

ledde dem tillbaka i riktning mot det land som de nyss lämnat. 

På samma sätt, säger Conlon i en predikan, har stora delar av amerikansk kristenhet byggt sig en 

egen Gud. De kallar honom för Jesus, men det är en Gud som leder dem tillbaka in i det land de nyss 

har lämnat, dvs in i världen igen. I världen söker man efter bl.a. rikedom, makt och egen ära, och 

denna Jesus leder människor in i att återigen söka sig själva och det som hör världen till, istället för 

Kristus och det liv Han vill ge. 

När det sanna Kristuslivet får ta gestalt i oss så börjar livet handla allt mindre om oss själva, och allt 

mer om Jesus och vår nästa. Vi förs in i mer av självförnekelse och självförglömmelse, och visar mer 

av självutgivande, självuppoffrande och osjälvisk kärlek till vår nästa. 

Vilken Kristus följer Du? Det är en fråga som är värd att ställa sig med jämna mellanrum. 

 

22 mars 2017 

Vilket budskap bör vi förkunna i Guds församling? Det finns såklart några olika viktiga teman, men en 

av de absolut viktigaste är budskapet att allt är gjort klart för människan i Kristus Jesus. Alla synder är 

förlåtna, så det är bara att komma till Jesus och ta emot Honom. Allt är klart på Golgata, och just det 

Kristus gjort för oss där bör vara ett återkommande tema, både för icke-troende och för de som 

vandrat länge med Jesus. Budskapet om Golgata behöver vi höra om och om igen. 

Ett enkelt, rakt och ursprungligt Evangelium, det är vad människor behöver få höra. 

 

22 mars 2017 

Sann lovsång är född av Gud och kommer inifrån hjärtat. Jag har stött på lovsång inom kristenheten, 

inte minst på Klara kyrka 2005-06, där lovsången var i en ljuvlig, prestationslös atmosfär. När en 

timmes lovsång var över så tänkte jag ofta: är det redan slut? och jag gick därifrån med lätta steg, 

som på små moln. 

Men jag har också stött på lovsång som känts som ett krav, en börda, ett ok, och där man, när den är 

slut, spontant tänker: tack gode Gud att det är över, och man går därifrån med tunga, stapplande 

steg. Om det är så lovsången upplevs är sannolikheten stor att det inte är fött av Gud, utan mänsklig 

ansträngning, även om det såklart kan finnas andra orsaker, tex att Du själv brottas med något i Ditt 

hjärta eller liv. 

Jag måste dock få slå ett slag för de "urgamla" sk läsarpsalmerna. De är verkligen födda av Guds Ande 

och när jag sjunger dem så fylls jag i mitt hjärta ofta av kärlek, glädje och frid, dvs Andens frukt. Om 

så är fallet, då kan man nästan med all säkerhet säga att det är fött av Gud. 

 

 



21 mars 2017 

Det har nog inte undgått någon att jag älskar att lyssna till Carter Conlon. Hans predikningar är helt 

enkelt rakt från himlen, från Jesu Eget hjärta och jag älskar dem. Men om någon skulle säga: låt oss 

kalla honom till Byske, då skulle jag säga nej. Varför då? 

Jag tror inte på att kalla in mirakel-förkunnare, hur duktiga de än är, för att få saker att börja röra på 

sig. Nej, det ansvaret ligger på de kristna på bygden. Att ödmjuka sig. Att börja be. Att rätt förkunna 

Guds Ord. Att söka oss närmare Jesus. Om vi gör det så ska ni se att saker börjar hända i våra bygder. 

Är Du villig att axla den manteln? Att börja be? Att börja läsa Guds Ord? Att söka Dig närmare Jesus? 

Att kämpa för tron på Evangelium? Att axla den nöd som Jesus själv har för människors frälsning? 

 

20 mars 2017 

Ibland stöter jag på förkunnelse som säger att Guds Ande vittnar om att vi är rättfärdiga. Jag måste 

säga att det har jag inte varit med om, inte heller finner jag det i Guds Ord. Tvärtom, Guds Ande har 

vid flera tillfällen pekat på saker i mitt hjärta och liv som varit orättfärdigt och som jag behövt 

omvända mig ifrån. 

Vad vittnar då Guds Ande om i mitt hjärta? I mitt hjärta vittnar Anden om att jag är ett Guds barn, att 

min synd är utplånad inför Gud och att jag får träda fram inför Guds Tron iklädd en annans 

rättfärdighet: Kristi rättfärdighet, i kraft av Lammets blod och Jesu fullbordade verk på Golgata. 

I det ena fallet träder vi fram inför Gud i vår egen rättfärdighet. Det leder lätt till stolthet och högmod 

i våra hjärtan, och det behagar inte Gud. I det andra fallet fylls vi av ödmjukhet och tacksamhet för 

det Jesus Kristus gjort för oss på Golgata och att Jesu verk får räknas oss tillgodo, helt utan egen 

förtjänst. Det sättet att nalkas Gud tror jag behagar Honom. 

 

18 mars 2017 

Jag skriver inte detta för att kritisera eller ifrågasätta, utan av kärlek till sanningen och Guds folk. Den 

som älskar sanningen söker den, prövar den, tar emot den även när det man hör inte stämmer med 

det jag idag tror, förutsatt att det är just sanningen, och man vårdar den ömsint som en dyrbar skatt i 

sitt hjärta. Läs vad jag skriver och pröva det förutsättningslöst i Ditt hjärta under några dagar och 

fundera om det inte ligger något i det jag skriver. Jag ska försöka skriva så ödmjukt, sakligt och 

kärleksfullt jag bara kan. 

Jag, mamma och pappa hade just avslutat vår morgonbön när vi kom in på andliga proklamationer, 

och jag sa att jag fann dem problematiska. Ja, sa pappa, man vill styra. Mitt i prick av min käre far. 

Läkare som han är så satte han ord på något jag känt och upplevt men inte helt kunnat sätta ord på. 

Det blir väldigt lätt människan som ska styra, istället för att vi låter Jesus leda. 

Som jag skrev tidigare en gång så är det ett nytt påfund inom kristenheten. Jag har läst det mesta 

som skrivits av gudsmän som Bonhoeffer, DL Moody, Torrey, Rosenius, Frank Mangs mfl och har inte 

en enda gång stött på det. Inte heller finner jag det i Guds Ord. Däremot har jag många gånger stött 

på det när jag som andlig sökare, innan min frälsning, läste böcker från New Age. Det borde mana oss 

till att fundera om vi verkligen ska ägna oss åt det. 



Sist men inte minst: varför skulle inte vanlig bön längre fungera? Mose bad till Herren, och vi vet vad 

som då skedde i Egypten. Lärjungarna bad till Herren på pingstdagen och Den Helige Ande kom med 

ett dån från himlen. Under väckelsen på 1850-talet i Västerbotten under Rosenius förkunnade man 

Guds Ord, rent och klart, och bad ivrigt på sina knän både hemma och i bönhusen. Ge mig ett enda 

skäl till att bönens väg skulle vara stängd idag? 

Pröva detta för Dig själv i Ditt hjärta och inför Herren och fråga Dig bara om det ändå inte ligger 

något i det jag säger. Varför ska vi ägna oss åt detta med det jag skrivit som bakgrund? 

Låt oss be till Jesus på vanligt sätt, Han hör oberoende av teknik eller metod. Ja, jag tror att Han till 

och med hellre hör en uppriktig bön utan teknik eller metod och som inte kommer från hjärnan eller 

av beräkning, utan som kommer rakt från hjärtat. När vi bara ber som oskyldiga små barn. 

Guds välsignelse!  

 

14 mars 2017 

När Jesus och apostlarna talar om den sista tiden varnar de för mängder av falska profeter och 

villfarelse, även i Guds församling. Med detta som bakgrund är det märkligt att konstatera att den 

som öppnar sin mun och talar varnande ord blir mer eller mindre kölhalad, istället för att man lyssnar 

till vad denne har att säga och prövar sanningshalten i det som sägs. 

Visst finns det varningar som är osunda, det gör det, men det finns varningar grundade på Guds Ord 

och sunt förnuft, framförda av Herrens tjänare, och som om vi bara stannade upp och frågade oss 

själva: är detta sant, så skulle Guds Ande bekräfta det i våra hjärtan. 

Vad har vi gjort med kärleken till sanningen i Evangelium? Vad har vi gjort med Guds Ord som säger 

att vi ska pröva allt? Vad har vi gjort med Jesu Egna Ord i Matteus 24 som säger att den sista tiden 

ska utmärkas av villfarelse, till och med under Jesu Namn? 

 

13 mars 2017 

När mamma var ung på 50- och 60-talen och läste Jesu Ord i Matteus 7:21-23 och kapitel 24 så 

tänkte hon: vilka talar Du om, Jesus? Jag förstår inte, Herre. Hon såg inga runt omkring sig i 

kristenheten som påminde om de orden från Jesu mun. 

Idag känner mamma i sitt hjärta: Jesus, jag tror att jag förstår vilka Du talar om. Samma sak känner 

jag, om än inte genom min egen vishet, utan genom Guds Ande i mitt hjärta. 

Är Du en Jesu lärjunge? Är Jesu Ord viktiga för Dig? Förstår Du vad Jesus talar om i dessa bibelord? 

Om ja, tacka Gud för det. Om inte, gå in i Din kammare, gå ner på Dina knän och be Jesus uppenbara 

det för Dig. Förr eller senare så gör Herren det, om Du verkligen frågar Honom och vill veta. 

Be, och Ni ska få, sök, och Ni skall finna, bulta, och dörren ska öppnas. 

 

 

 

 



13 mars 2017 

I Gamla Testamentet lärde Herren sitt folk, judarna, att påminna sina barn och varandra om Guds 

väldiga gärningar, som tex uttåget ur Egypten. En viktig orsak till det var att man skulle påminna sig 

om hur mäktig Gud är. 

På samma sätt är det för oss kristna. Vår Gud har skapat himmel och jord och delade Röda Havet mitt 

itu, vad skulle vara för svårt för Honom? Med det förtroendet för Herren Gud får våra böner en helt 

annan karaktär. 

Men på många håll i svensk kristenhet idag försöker vi bygga upp den tron och styrkan i oss själva 

genom att söka något i oss, såsom andlig auktoritet. Jag är helt övertygad om att det inte är rätt väg 

att gå. 

Mose ägnade sina 40 första år av sitt liv vid faraos hov med att tro att han var något. Resultatet blev 

en död egypter och flykt hals över huvud. Sedan ägnade han 40 år i öknen med att lära sig att han 

ingenting var. När han hade insett det kom Herren Gud och visade honom att Gud tar det som 

ingenting är och gör mäktiga verk. Resultatet blev ett befriat folk och farao och hans här ett minne 

blott. 

Låt oss i svensk kristenhet gå Den Vägen. Låt Jesus få vara allt för oss och vi ingenting i oss själva. Då, 

och endast då, kan Herren börja göra stora ting, för det är Gud som all ära ska ha, för verket är Hans, 

från början till slut. Amen. 

 

11 mars 2017 

Min älskade morfar Isak Grönlund var en man som älskade sanningen, och detta gav honom en 

förmåga att säga saker som träffade mitt i prick. Följande historia visar på ett sådant exempel. 

Hans svärfar, Gustav Karlson, dvs min mormors pappa, var inte frälst och min morfar sa åt honom att 

han måste ta ställning till det Jesus gjort för honom på Golgata. "En Gustav Karlson", envis som få, 

skakade på huvudet och svarade: men kyrkan har gjort det där och det där och kristna har gjort det 

och det. 

Morfar, som var en sanningens man, sa som det var: ja, det är sant att kyrkan gjort det där och det 

där, och att många kristna gjort si och så, men Du ska ta ställning till Jesus och till vad Han har gjort 

för Dig, inte vad kyrkan och kristna har gjort. 

Gud ske lov, för min mormors pappa tog emot Jesus, både han och hans fru, i slutskedet av sina liv. 

Min morfar ägde mycket vishet och hans ord hade tyngd och träffade ofta rätt, för hans liv vittnade 

om samma sak som hans ord. Jag hoppas en dag få möta Dig, älskade morfar, inför Guds Tron, 

glädjas tillsammans och få höra Dig säga orden: välkommen hem, Konrad! 

I stor kärlek och respekt för Dig, min älskade morfar. 

 

 

 

 



10 mars 2017 

Man tror knappt att det är sant. Klockan är halv sex på kvällen och det är ännu ljust i Byske. Ljuset 

segrar ännu en gång...  

 

10 mars 2017 

Det är viktigt att vi, när vi kommer till Guds hus, kan känna att vi är älskade och önskade. Det ska 

helst kännas i hela kroppen för då trivs man och en varm och kärleksfull atmosfär är en värdefull 

tillgång för en församling. Det var också en viktig faktor för mig när jag kom till Jesus för jag såg och 

kände på Sankta Klara kyrka att de kristna där verkligen älskade varandra, och jag kände: detta vill jag 

ha! Men kärleken måste vara äkta och sann, inte spelad, för är den inte äkta så vill i alla fall inte jag 

ha den, och inte majoriteten av andra människor heller. 

Men en sådan kärlek kan vi aldrig prestera själva men den kommer som en naturlig följd av att vi i 

våra hjärtan älskar Jesus. Jesus sa att alla skulle förstå att vi var Hans lärjungar om vi visade varandra 

kärlek. Jag skulle vilja påstå att om vi verkligen i våra hjärtan älskar Jesus så blir det nästan omöjligt 

att inte älska sina syskon i Kristus. 

Men det är lätt för människan att bedra sig själv, så vi måste pröva noga hur vi har det i vårt hjärta 

och låta Gud pröva det, för bara Gud känner våra hjärtan. Jag tror att ett viktigt lackmustest på om vi 

verkligen älskar varandra är om vi kan se vår broder i ögonen och säga att vi älskar honom, och 

verkligen mena det vi säger. Och det ska även gälla den som har sårat oss eller sagt hårda ord om oss. 

Om Du inte kan göra det och lägga handen på hjärtat så anser jag att Du bör gå in i Din bönevrå och 

be Jesus vidröra Ditt hjärta tills Du kan göra det. 

För Jesus sa: älska era fiender, och kan Du inte av hjärtat älska även den broder som har sårat Dig, då 

kan Du bara glömma att Du kommer att kunna älska Dina fiender... 

 

9 mars 2017 

Jag skriver detta för att försöka öppna kristnas ögon för en stor, fritt tillgänglig och outtömlig skatt 

som många idag missar. Jag ska försöka förklara vad jag menar. 

En del kristna säger att vi behöver få upp ögonen för vilka vi är i Kristus. Jag känner att det inte är rätt 

väg. 

Vi behöver få upp ögonen för vad vi äger i Kristus. Vi behöver få upp ögonen för vilka himmelska, 

andliga skatter som är oss givna och fritt och öppet tillgängliga för oss i Jesus Kristus. Vi behöver låta 

oss dras in i Jesu närhet och låta Honom vidröra oss och förvandla oss genom vår gemenskap med 

Jesus. Vi behöver få upp ögonen för hur ljuvligt det är att i våra hjärtan få äga Jesus Kristus och Hans 

kärlek. Vi behöver få upp ögonen för vem Jesus är, vad Han har gjort för oss och vem Han är i oss, 

Kristus i oss. Det är vad vi behöver be Gud uppenbara för oss. 

Då blir våra hjärtan fyllda av glädje över vår Frälsare och frälsning och berörda av Jesu Kristi renhet 

och kärlek. Vårt hjärtas skatt ska vara Jesus Kristus, och Jesus allena. 

 

 



8 mars 2017 

Såg nyss en intervju med Axel Holmström, hockeyspelare i hela Sveriges AIK, dvs Skellefteå AIK. 

För det första påbörjade han en mening som i nio fall av tio avslutas med en svordom, men när han 

kom till det ordet hejdade han sig och sa, jag ska inte svära, och så använde han ett annat ord istället. 

Jag tänkte tack gode Gud! 

Sen sa han lite senare att han och Andrew Calof borde bli lärjungar, och då kunde det ha varit nära 

ett jubelrop i mitt hjärta, men det var inte till Jesus Kristus utan till Jocke Lindström för att få igång 

målskyttet. 

Men ändå, jag tänker positivt, i en kort intervju så utelämnades en svordom och han pratade om att 

han borde bli en lärjunge, så undrens tid är ännu inte förbi...  

God kväll på er alla från Konrad med glimten i ögat och hjärtat både i himlen och hos Skellefteå 

AIK...  

 

8 mars 2017 

På senare tid ber jag allt oftare bara ungefär så här: 

Jesus, vidrör mig på djupet av mitt hjärta. Jesus, använd mig för Ditt Namns Äras skull. Jesus, 

förhärliga Dig själv i mitt liv. Jesus, ta mig, använd mig, led mig, forma mig efter Din avbild. Låt det i 

mitt hjärta och liv som inte är av Dig få dö bort, och jag ber att Du får leva i mig. Bli levande för mitt 

hjärta Jesus och forma mig till att bli mer lik Dig. 

I Jesu Namn. 

 

7 mars 2017 

Att vi börjar förlora vår första kärlek till Jesus är något som oftast sker gradvis, steg för steg, och ofta 

mer eller mindre obemärkt, och kan pågå under lång tid, flera år. Det kan hända vem som helst av 

oss, även dem som vandrat länge med Herren. 

Det är därför viktigt att vi med jämna mellanrum frågar oss: har jag kvar den första kärleken till 

Jesus? Tänk tillbaka på den första tiden, hur Du vandrade med Jesus och älskade Honom. Hur Han var 

allt för Dig, den förste Du tänkte på i gryningen och den siste Du tänkte på vid skymningen. Hur Du 

längtade efter Honom och liksom sökte Honom på nytt varje dag. Hur Jesus och Guds Ord var det 

viktigaste för Dig. Hur Du älskade Honom av hela Ditt hjärta, hela Din själ, hela Din kraft och hela Ditt 

förstånd. 

Har jag kvar den? Har Du kvar den? Om inte, gå in i Din bönevrå och be Jesus ge den tillbaka till Dig, 

leda Dig in i Hans närhet och visa om det är något som står i vägen för Din kärlek till Honom. 

 

 

 

 



7 mars 2017  

Målet för det kristna livet är himlen och det är vårt hemland. Tanken på himlen och att vi kristna talar 

om himlen och om Jesu Återkomst ger oss kraft för vår vandring och gör våra steg lätta och fyller våra 

hjärtan med glädje. 

Låt oss tala mer om himlen och om Jesu Återkomst, det tror jag är bra för oss. 

 

6 mars 2017  

Andliga proklamationer blir allt mer populära i vår kristenhet idag och jag känner att jag vill säga 

några ord om det. 

Jag finner dem problematiska. För det första är det ett nytt påfund. Jag har läst det mesta som 

skrivits av gudsmän som Bonhoeffer, DL Moody, Torrey, Frank Mangs, Rosenius och Stanley Jones. 

Inte hos någon av dem har jag stött på det, utan de har talat om vanlig, enkel bön till Herren. Inte 

heller kan jag påminna mig att mina mor- och farföräldrar, vars gudsfruktan och liv med Jesus jag 

hyser den djupaste respekt och förtroende för, gjorde det någon endaste gång, utan för dem gällde 

vanlig bön. Och Gud hörde deras böner, det är inte minst mitt eget liv ett levande bevis på, men inte 

tack vare att de använde någon böneteknik, utan tack vare deras kärlek till Jesus och närhet i deras 

relation med Honom. 

Däremot har jag, under mina tio år som andlig sökare vid flera tillfällen stött på det inom New Age 

där det är mycket populärt. Detta gör mig minst sagt tveksam. Dessutom finner jag varken det eller 

andlig krigföring i Guds Ord. Det gör mig också minst sagt tveksam till dessa fenomen. 

Jag har flera andra skäl till tveksamhet kring detta, men jag vill bara säga att vanlig, hederlig bön 

fungerade på pingstdagen, vid väckelsen i Västerbotten under Rosenius på 1850-talet och vid Azusa 

Street när pingströrelsen föddes, så varför skulle bönen ha förlorat sin makt idag? Har Herren 

förändrats? 

Vanlig bön fungerar ännu idag, så låt oss hålla oss till den. 

 

6 mars 2017 

Jag gläds över Byske. Jag gläder mig över alla fina människor som jag får träffa, tex mina kusiner 

Arvid, Maria, Jonny och Fredrik Grönlund som jag springer på då och då och som alltid får mig att le, 

både med munnen och med hjärtat. 

Jag gläder mig också över Guds folk här i Byske. Ofta när jag träffar er tar mitt hjärta ett skutt av 

glädje. Detta beror såklart delvis på er, men framför allt på Honom som bor i Er, Jesus Kristus. 

Jag gläder mig också över att ha en så pass stor del av min närmaste familj, föräldrar och lillasyster, 

här i Byske som gör att jag får träffa åtminstone någon av er flera gånger per vecka. 

Sist men inte minst, utan främst, så gläder jag mig i och över Jesus Kristus. Att ha Jesus är den största 

glädje jag kan tänka mig. 

Guds frid! 

 



4 mars 2017 

Härlig kväll på Korskyrkan i Byske där naturfotografen Torbjörn Lilja visade ett års bilder från 

skapelsen. 

Bilderna var vackra, unika och vissa gjorde mig smått häpen. Torbjörn visade också en lite oväntad 

gåva som förkunnare när han innan bildshowen började pratade om hans tro på Skaparen. Han sa att 

när vi människor gör saker så blir det lite grovhugget och även den vackraste akvarell förlorar sin 

skönhet när man kommer riktigt nära. Men med Guds skapelse är det inte så, tvärtom, hur nära Du 

än kommer en blomma så häpnar Du ändå över dess skönhet och ordning. Han avslutade med att 

säga, efter många år som naturfotograf, att han bara inte kunde tro att detta kommit till genom en 

slump. 

Vi fick också några sånger av min pappa, Gilbert Nyström, varav bl.a två av Pelle Karlsson, och pappas 

vittnesbörd och inlevelse i sången berörde mig djupt, kanske delvis för att jag är hans son. 

Sedan följde gemenskap och fika och jag passade på att skoja med Torbjörn, som har både humor 

och glimten i ögat, genom att säga att han överraskade som förkunnare och att det då och då kom 

lite visdomsord även från honom. Han skrattade gott så jag tror att han tog det på rätt sätt... 

Sist men inte minst måste jag säga att min kärlek, respekt och uppskattning av min mamma och 

pappa bara växer med åren. Det måste vid eftertanke utifrån Torbjörns ord betyda att Guds Ande bor 

i dem, för deras inre skönhet avtar inte när jag lever nära dem, utan den bara tilltar. Jag får avsluta 

med orden ur en refräng som vi sjöng tillsammans: Gud ske lov, Gud ske tack. 

 

4 mars 2017 

Hur får vi enhet i Kristi kropp? Frågan ställs av många och det finns många mänskliga försök, såsom 

ekumenik. Men människan bygger alltid förgäves, det enda som består är det som Gud bygger. 

Vad är då Guds svar på enhet i Kristi kropp? Guds lösning på problemet är något som kallas för 

Andens enhet och det är något som uppkommer av sig självt när våra hjärtan är i enhet med Jesu 

hjärta. Då finns Andens enhet där automatiskt, utan mänskliga försök, ty det är Guds verk, inte vårt. 

 

4 mars 2017 

Herren reste upp David Wilkerson och Carter Conlon till mäktiga gudsmän och starka röster för 

Herren Jesus Kristus. De valde att resa sig upp och stå upp för Jesus Kristus genom Guds nåd och Den 

Helige Andes kraft. Det är ett underbart och lovvärt verk. 

Men nu kommer vi till det centrala. Det Gud har gjort för och med dem, det kan Han göra för och 

med oss. Gud är densamme, Han förändras inte. 

Det enda som behövs är att Du reser Dig upp och säger: Jesus, jag är villig! Jag smörjer Dig till Konung 

i mitt hjärta och i mitt liv. Berör mig, forma mig och använd mig för att påverka min omgivning i 

riktning mot Guds Rike så att Jesu Namn får bli ärat. Sedan ska Du bara tro och låta Honom göra 

verket. Ty ingenting är omöjligt för Gud. 

 

 



3 mars 2017 

Om det är något vi ska se upp med, oavsett om vi är kristna eller inte, så är det att omge oss med "ja-

sägare". Tidsandan säger tvärtom, vilket jag ser både hos ledarna för världens två supermakter och 

bland många i vardagen, även kristna. Som att vi inte längre vill höra ett sanningens ord, dvs ett ord 

som korrigerar oss. 

Tro mig, det är inte bra för oss att inte tåla att bli emotsagda eller tillrättavisade, vare sig Du är 

kristen eller inte. 

Guds välsignelse till er. 

 

3 mars 2017 

Vi får se upp med "feel-good-Christianity". Med det menar jag att vi går på gudstjänst bara för att få 

höra hur underbara vi är, hur älskade vi är och hur välsignade vi är. Visst ligger det en del sanning i 

det, men steget blir inte långt till förförelse. 

Vi måste älska och söka sanningen, och hela sanningen. I första hand om Jesus Kristus, i Guds Ord, 

men även om oss själva. 

Och sanningen om de som är i Kristus är att vi i Guds Ögon är tvättade rena i Lammets blod, helt utan 

fläck och skrynkla, rena och gnistrande som vit snö i marssolen i Västerbotten. Men det är också sant 

att vi har en gammal natur, den sk syndanaturen, som är ytterst levande och verksam i våra hjärtan 

och liv och som vi behöver vara vaksamma mot och hålla i schack genom bön, Guds Ande och Ord. 

Bara när vi håller oss till den fulla sanningen i Guds Ord, i Jesus Kristus och om oss själva kan vi stå 

stadigt när prövningen kommer. 

 

2 mars 2017 

Om vi kristna i Sverige vill se en förändring i vårt land så är det bön som gäller. Vanlig, hederlig bön. 

På våra knän, inför Herrens Ansikte. 

Det är vad som gäller om vi vill se människor få en framtid, ett hopp, sina liv förvandlade och se en 

verklig förändring i vårt land. 

I Jesu Namn. Amen.  

 

2 mars 2017 

Ännu en dag i Byske där jag fått möta mycket vänlighet, värme och humor med glimten i ögat. Och då 

menar jag inte från mina syskon i Kristus, utan jag menar på promenad och på Ica osv. Jag trivs 

verkligen här! 

Men om allt detta finns i Byske, vad är det Byske saknar? Vad är det som behövs? 

Min bön för Byske är samma bön som jag ber för mig själv: Jesus, sätt våra hjärtan i brand för Dig, 

Guds Rike och våra medmänniskor. 

Jesus, hör vår bön.  



1 mars 2017 

Om vi i den tid som är väljer att lita mer på våra känslor, upplevelser än på vad Gud har sagt i Sitt Ord 

så blir vi väldigt lätt byten för Frestaren. 

Läs Guds Ord, grundligt. Läs inte bara löftena, för det är summan av Guds Ord som är sanning. Läs 

också Job, Klagovisorna och de varningar som finns till Kristi kropp. 

Lyssna till och lita på Guds Ord, då hamnar Du rätt. 

 

1 mars 2017 (inlägg på min wall)  

Bästa Konrad! 

Detta skriver jag med djupt allvar! Låt ingen tysta ner Dig! Det finns många här på Facebook som 

behöver dina ord!!!  

MVH mats 

 

27 februari 2017 

När Jesus vid den sista måltiden sa att en av dem som åt med Honom skulle förråda Honom så ställde 

alla lärjungar en fråga: det är väl inte jag, Herre? De ställde denna fråga trots att oddsen bara var 

1/12 att det var just denne Jesus talade om för de hade börjat lära sig att Jesus kände dem bättre än 

de själva gjorde. Det finns mycket för oss att lära oss av denna episod. 

Jag tror att den som vill vara en sann Jesu lärjunge måste älska sanningen så mycket och söka den så 

ivrigt att man, ställd inför liknande ord, inte stöter dem ifrån sig med orden: det är iaf inte mig Jesus 

talar om! 

Istället bör vi komma ihåg att det alltid finns sidor i vår personlighet som vi är blinda inför, saker i vårt 

hjärta som bara Jesus känner, så därför bör vi ödmjuka oss och fråga: är det mig Du talar om, Herre? 

Jesus, böj våra hjärtan till Dig så att vi hör vad Du vill säga till oss om vår karaktär. Gör oss ödmjuka 

och lyhörda när Du pekar på saker som vi inte kan eller vill se. Uppenbara sanningen för oss, om Dig 

och om oss själva, ty sanningen ska göra oss fria. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 februari 2017 

Idag var jag på EFS i Piteå och det var en underbar gudstjänst. Stojan Gajicki predikade om tjänande. 

Stojan sa att kärlekens väsen är att tjäna andra, helt utan själviska motiv. Det var en predikan där 

många saker berörde mig och som lades på mitt hjärta. Men den sak som berörde mig allra djupast 

var när han talade om Abraham och Lot i Första Moseboken 13:5-13 där Abraham lät Lot få välja 

betesmark först, och han tog det som blev över. 

Stojan sa angående detta ungefär så här: den som i sitt hjärta är en tjänare är inte rädd att missa 

något gott från Gud utan kan låta den andre få välja först. Så tänker den som är en Guds tjänare. 

Inte bara predikan gladde mig utan hela gudstjänsten. Det var en stark närvaro av Guds Ande och 

mitt hjärta gladdes ännu en gång av den tröstande tanken: Gud har ett folk i Sverige och i Piteå! 

Sist men inte minst fick jag träffa min kära syster i Herren Pernilla Olofsson. Jag blir alltid så glad av 

att få träffa Dig, Pernilla. 

Det är också en underbar dag här Norr- och Västerbotten där solen liksom gnistrar i snön. Så rena 

och vita är vi i Guds ögon tack vare Kristus som dog för våra synders skull. Tack, Jesus. 

Jesus har idag också rest mig upp igen. Tack för era böner. 

Guds rika välsignelse till er alla. 

 

26 februari 2017 

Carter Conlon var i sitt gamla liv polis och när de då kom till något ställe där det gick hårt och tufft till 

så sa han till sin kollega: cover me, I'm going in! 

På samma sätt får vi kristna idag säga till Jesus när vi går in i områden där hårt motstånd väntar oss: 

Jesus, cover me, I'm going in! 

Jesus är alltid villig att ge oss beskydd, visdom och kraft att göra Hans vilja bara vi ber om det och 

vandrar efter Guds vilja. Ibland blir läget sådant att vi måste lida martyrdöden, men Stefanos visar att 

Gud kan ge oss kraft att vara Kristi vittnen ända in i döden. 

Jag tror att det är en bra bön att be om beskydd och att vi bör vara villiga att gå in även där striden 

kan vara hård, för Jesu skull och för de människor som riskerar att möta Evigheten utan Honom. 

Så idag gör jag comeback på allvar, både här på Facebook och i den vanliga världen, och då ber jag: 

Jesus, cover me. I'm going in! 

Jag tänker vittna om Dig och Ditt Evangelium så länge Du till det ger mig kraft och nåd. Gud välsigne 

er alla idag. Amen. 

 

 

 

 

 



25 februari 2017 

Jag vill också ännu en gång få uttrycka min kärlek till mina syskon, både här på Facebook och i Byske. 

Er kärlek och uppmuntran betyder väldigt mycket för mig. Jag kan med handen på hjärtat säga att jag 

saknar era små kärleksfulla kommentarer och att bara veta att ni finns där. 

Ja, jag ska vara kvar här, tills Jesus säger något annat. 

Jag är rörd nästan till tårar över er. 

 

25 februari 2017 

Till mina älskade syskon i Kristus och mina vänner 

Jag har fått en del önskemål från några personer att jag ska sluta skriva här på Facebook, både 

muntligt och skriftligt. De har framförts i all välmening och jag har prövat det. 

Detta har varit en orsak till att jag legat lågt här på Facebook ett tag, förutom andra orsaker som tex 

en svår dipp i min psykiska hälsa som varit ganska så svår ända sedan jag kom hem från Bangladesh. 

Jag har helt enkelt haft det väldigt tufft sedan jag kom hem. Dessutom har jag haft en del arbete med 

en uppgift som Herren lett mig till som tagit en hel del tid. 

Men jag har prövat det och känner att jag ska vara kvar här. Jag känner det som att Jesus vill att jag 

ska vara en röst för Honom, för ett rent, klart och ursprungligt evangelium där jag går och står. Jag 

tror att Herren vill att jag ska vara en röst för Guds Ord och Jesus överallt där jag går fram och 

Facebook är en sådan plats. 

Förutom den anledningen så känner jag att jag behöver den kärlek, tröst och stöd som jag får här 

från mina syskon som ser med samma ögon som jag på det som ni sker i Sverige och i vår kristenhet. 

Jag saknar er helt enkelt. Jag finner tröst när jag ser er tro på och kärlek till Jesus Kristus. Den 

uppmuntrar mig och styrker mig. Jag känner mig nog lite ensam utan er. 

Jag finner stor tröst i att se och höra att det finns andra som ser och känner på samma sätt som jag 

gör, och då tänker jag: kanske jag betyder något för andra också via Facebook? Kanske min röst, mina 

ord, gör att någon annan finner tröst och ny kraft och kan känna: det finns ännu någon som känner 

som jag! Och i mitt hjärta så känner jag att så kan det nog vara. 

Så jag har nu bestämt mig för att fortsätta tala för Jesus Kristus överallt där jag "står och går", och där 

finns Facebook med. Jag kommer nog att vara här iaf en liten stund varje dag för att känna att jag är 

med och att ni ska känna att jag är med. Jag är ledsen om någon av er känt att jag svikit er och varit 

"out of touch" men nu är min avsikt att vara med tills Herren säger något annat. Låt Din vilja ske, inte 

min. 

I Jesu Namn. 

 

 

 

 

 



22 februari 2017 

"In Jesus Name". 

Knappast någon har undgått att jag älskar att lyssna till predikningar av pastor Carter Conlon, 

efterträdare till David Wilkerson, Times Square Church i New York. Han ber alltid innan han börjar 

predika, även om det ibland inte är inspelat, och avslutar som sig bör med orden: in Jesus Name. 

Ofta berörs jag ända in i mitt hjärtas innersta när han säger de orden. 

Ibland när han ber är han mer fylld av Guds Ande än annars och då är det nästan höjdpunkten i hela 

predikan när han säger de orden. Han säger Namnet med en sådan vördnad, tillit, förtröstan, 

innerlighet och med en sådan kärlek till Jesus att hela jag påverkas bara jag hör honom säga de 

orden. Jag bara fylls av sådant Guds välbehag när han säger de orden och jag vill bara brista ut och 

prisa Jesu Namn. 

Men idag hör jag oftare och oftare hur kristna säger samma ord, "i Jesu Namn", med höjd och 

bestämd röst, som om röstläget skulle avgöra om min bön blir hörd i höjden. Tro mig, Herren hör lika 

gärna en viskning eller bara en tanke. Dessutom hör jag ibland orden sägas nästan med ilska, och det 

har jag inte sett höra till Andens frukt i Galaterbrevet. 

Nej, låt oss säga orden "i Jesu Namn" med den vördnad, ödmjukhet, tillit, längtan, frid, förtröstan 

och, sist men inte minst, kärlek som tillkommer Herrens eget Namn: Jesus. Ärat vare Ditt Namn 

evinnerligen, Jesus Kristus, Guds Son. Amen. 

 

20 februari 2017 

Allt oftare möter jag idag förkunnelse som säger att en pånyttfödd kristen inte längre är en syndare i 

Guds Ögon. Jag vill inte skapa en debatt, så vänligen bara läs vad jag har att säga men inga 

kommentarer, utan tryck bara gilla eller låt bli. Jag vill bara ge er alla ett ord att tänka på i era 

hjärtan, sagt i all välmening, så låt mig få säga några ord om detta. 

I mitt hjärta signalerar Guds Ande att det inte är sant. Det strider också mot 500 år av luthersk 

teologi, där han slog fast att en pånyttfödd kristen som lever i Kristus samtidigt är både syndare och 

rättfärdig i Guds ögon. Det strider också mot summan av Guds Ord, framför allt Första 

Johannesbrevet. 

Jag ser stora risker med denna teologi, och jag ska avhandla den viktigaste. 

Bara den som vet att han är en syndare får njuta av den djupa, sprudlande frälsningsglädjen. Bara 

den som innerst inne vet att han är en syndare frälst av nåd kommer att glädjas och förundras över 

sin frälsning. Förr eller senare tror jag att Din glädje över frälsningen kommer att avta eller helt 

försvinna med en sådan teologi, och tro mig, det vill Du inte, i alla fall inte jag. 

Du kommer nog att känna en viss glädje just under gudstjänsten och lovsången, men den kommer 

inte att vara en bestående, varaktig inre glädje som varar veckan lång oberoende av Dina 

omständigheter. 

Att i sitt hjärta känna och veta att man är en syndare, frälst av nåd, är en källa till ständigt förnyad 

och bestående glädje som är helt oberoende av "andliga kickar". 

Detta var några ärliga ord från mitt hjärta, sagt av någon som bryr sig och vill andras bästa. Guds 

välsignelse. Konrad 



20 februari 2017 

Jag vill ändå bara få säga att det är något underbart i ens liv att få vara en kristen, en Jesu lärjunge, 

och att få tillhöra Honom. 

Man får en kärlek till sina medmänniskor som ger en vilja att hjälpa andra människor, och att leva för 

dem. Man får en ny glädje i sitt hjärta, något vi kallar för frälsningsglädje, och den finns där mer eller 

mindre hela tiden, och även om den kan störas av oro eller stress, så kan man i alla fall alltid komma 

tillbaka till den. 

Man får också en inre, djup och äkta frid. Man slipper rastlöshet och blir nöjd med saker och ting som 

de är, även när det är lite mer kämpigt. 

Man får sina smällar och törnar såklart, och eftersom man nu fått mer kärlek till andra människor så 

tar hårda ord mycket mer än i det gamla livet. Men en kristen är inte kallad att "ge igen", utan "vända 

andra kinden till" och det är ett uttryck för sann kristen kärlek. 

Livet i och med Kristus är ändå något helt underbart och som jag skulle önska att alla ville ta emot, 

för det finns att få, fritt och för intet, av och hos Jesus Kristus. 

Guds välsignelse till er alla! 

 

19 februari 2017 

Ville bara säga att jag tycker att vi nu stänger butiken om Pride. Jag har sagt vad Gud säger i Sitt Ord, 

men det står och var en fritt att tycka och tänka annorlunda än vad jag gör, och än vad Gud säger att 

Han gör. 

Jag vill absolut inte starta debatter. Tro mig, i mitt gamla liv älskade jag debatter, men nu älskar jag 

frid mer än strid, så jag ber alla att respektera min önskan att vi lägger detta till ro. 

Guds nåd och frid er alla! 

 

18 februari 2017 

Det är inte min uppgift att döma, men som en Herrens tjänare, vilket jag tror att jag är, om än 

ofullkomlig, så är det min uppgift att säga vad Guds Ord säger. 

Det är Pride denna vecka i min hemstad Skellefteå, och jag anser att alla människor har rätt att göra 

sina egna val, och den friheten ger även Gud till människan. Vi får själva välja om vi vill leva som Gud 

lär oss, efter Guds vilja, eller inte. Jag tänker inte inskränka på den friheten att välja. 

Men om vi vill veta vad Gud anser i denna fråga så får vi vända oss till Guds Ord, och det är både 

entydigt och glasklart, både i NT och i GT. Inte heller går det att säga att Jesus har upphävt vare sig 

Guds bud eller Ord. Jesus har fullgjort och stadfäst Guds Ord och Guds bud, inte upphävt det. Guds 

Ord står fast och Gud är densamme, Han förändras inte. 

Och även om alla människor skulle ställa sig upp och säga: "Gud, Du har fel! Du kan inte skilja mellan 

rätt och fel!", så säger ändå Gud, stilla men med eftertryck: Jag Är den som bestämmer vad som är 

rätt och fel och Mitt Ord står fast till evig tid. 

Amen. 



18 februari 2017 

Ur en sång av Carter Conlon: 

"Last night as I was praying faith stirred in my heart, I saw your face before me once again. The grace 

that you'd rejected would soon subdue your heart, I saw the Lambs book opening and then... the 

seraphim, the seraphim flew down on your head they placed a golden crown, the Spirit witnessed to 

my heart you'd never be the same as the angel with God's pen wrote down your name. 

Years you have resisted and the truth refused to see. I saw bow in tears on bended knees. The 

darkness about you vanished and light began to shine as Jesus softly whispered: you are Mine... 

Blessings you have wasted God knows them all and more and in His love and mercy will restore. Not 

just a little portion but in fullness all and all, your heart filled with rejoicing at His call." 

När jag hör denna sång så berörs jag så djupt i mitt hjärta att tårarna kommer. Det är så mitt i prick, 

varje ord är som en öm smekning i mitt hjärta från Guds Ande och läker mina sår. Men när Jesus rör 

vid våra sår så gör det också lite ont, för alla sår gör ont. Smärtor, besvikelser, motgångar. 

Prisat vare Ditt Namn, Jesus Kristus, för vad Du gjort genom Din tjänare, Carter Conlon. Väldiga och 

underbara är Dina verk, min Gud! Du vidrör oss precis där vi som mest behöver det. 

Guds välsignelse till er alla. 

 

18 februari 2017 

Om Du kan den minsta lilla gnutta engelska och vill höra en ren, klar och tydlig röst för och från Jesus 

Kristus i vår samtid så rekommenderar jag Dig att lyssna på pastorerna David Wilkerson och Carter 

Conlon, Times Square Church. Deras predikningar finns att ladda ner gratis från internet och Du 

behöver bara söka på Google. 

Du kommer att bli fylld av Andens frukt och rikt välsignad. I Jesu Namn. Amen. 

 

17 februari 2017 

God morgon allihopa! 

Ny dag med ny nåd! Idag blir det skogen och jobba med veden. En rysk-ortodox munk skrev i en bok 

att han mest av allt älskade att plocka potatis och hugga ved, så det är nog det jag ska bli eller är?  

Nu en bönepromenad och då lyfter jag upp er. I Jesu Namn. Amen.  

 

 

 

 

 

 



15 februari 2017 

Mark Twain sa en gång: ryktet om min död är betydligt överdrivet. Jag tror att jag kan säga samma 

sak om mig själv, för nu är jag tillbaka här på Facebook. 

Jag känner dock att Herren vill att jag ägnar mer av min tid, kraft och energi åt en annan sak den 

närmaste tiden, så jag kommer att skriva lite mer sällan och troligen lite mindre kraftfullt. Men, det 

lämnar jag åt Herren att leda mig efter Sin vilja, så vi får se hur länge det blir så. 

Däremot skickar jag en stor, varm kärleksfull kram till alla mina älskade syskon och även till alla andra 

vänner här på Facebook. Min kärlek till er alla har inte minskat under dessa dagar, tvärtom, jag har 

saknat er och er värme. 

Ni finns i mina böner och i mitt hjärta. 

Stor nåd och frid från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus till er alla! 

//Konrad "still alive" Nyström 

 

14 februari 2017  

Skickar en stor bukett rosor till er alla på Alla Hjärtans Dag. Ni finns alla i mitt hjärta och i mina böner. 

Herren reser mig upp nu igen, steg för steg. Guds rika välsignelse och nåd till er alla. I Jesu Namn. 

Amen.  

 

8 februari 2017 

Innan jag åkte till Bangladesh så delade jag en predikan av Conlon och jag har blivit ombedd att 

återge de viktigare delarna av den för dem som har svårt med engelska. Jag har själv hört den 

predikan många gånger och det är en av hans bästa, men framför allt en av de allra mest angelägna i 

denna tid. Han säger själv att han vet att han fått den från Guds Tron, från Jesus Kristus själv, och jag 

är helt övertygad om att så är fallet. Jag upplevde att Herren ville att jag skulle dela den här på 

Facebook. Så här följer delar av den, de jag anser tillhör de som talat starkast till mig. 

"Den som älskar sanningen kommer att älska de som förkunnar sanningen. Om Du inte älskar 

sanningen utan i ditt hjärta har ett motstånd mot den så kommer ni förr eller senare att bli irriterade 

och arga på mig och pastor David (Wilkerson) och vända er bort från oss, eftersom det vi förkunnar 

belyser det i Ditt hjärta som inte är i enlighet med sanningen. Men jag och pastor David älskar er 

passionerat och vi älskar Kristus passionerat, och vi förkunnar som vi gör för att se till att ni inte 

missar himlen. Vi predikar som vi gör inte för att komma åt er, utan för att komma åt det i ert hjärta 

som hindrar er relation med Kristus. 

Nästa söndag kanske Du då tänker att idag går jag inte till TSC, för de pekar på saker i mitt hjärta som 

jag inte vill höra om, så jag firar gudstjänst hemma idag. Du kanske inte kommer att tänka eller 

formulera det så på ett medvetet plan, men det är den grundläggande orsaken till att Du inte 

kommer hit. Och så slår Du på TV-gudstjänsten, och där är han, en annan Kristus! Budskapet är: här 

är den Kristus Du har letat efter! Han har kommit för att tillgodose alla Dina behov och Han begär 

inget alls av Dig. Här behövs inget kors, ingen självförnekelse eller självuppoffring, inget blod, 

lidande, kamp mot synden eller offer, utan här är det bara persikohalvor och vispad grädde ända in i 



himlen. Och förresten, sänd mig Ditt bästa offer, skicka mig tusen dollar och Du kommer att få 

hundratusen tillbaka till Dig! Det som förkunnas är helt enkelt en annan Kristus." 

Lite senare sa han ungefär så här i sammandrag: 

"Mycket av det ni ser på tv idag (underförstått kristen tv i Nordamerika) är villfarelse. Inte allt av det, 

tack gode Gud, men mycket av det. Om det någonsin har varit en tid när Du behöver discernment 

(engelskt ord för andlig urskiljning, att kunna pröva andarna) så är det nu. Den där förmågan att 

kunna se vad som är av Kristus och inte. Och detta är Jesu Egna Ord, utifrån Matteus 24, att många 

kommer att komma i Jesu Namn och säga sig tala för Honom, men i själva verket leda människor 

vilse. Vi kan inte komma runt det, för det har Jesus själv talat. 

Tänk vilken oerhörd tragedi att en dag stå inför Guds Tron och inse att man följt en annan Kristus. 

Vilken oerhörd tragedi att inse att man blivit ledd vilse. Och vi skulle kunna stå här i predikstolen och 

nämna namn på dem som leder vilse, men det skulle inte hjälpa er, för nästa vecka skulle det dyka 

upp nya. De är lika talrika som sandkornen på stranden. Det enda sättet för oss att hjälpa er i detta är 

att leda er själva in i sanningen så att ni själva kan urskilja vad som är av Kristus och inte. Jesus Kristus 

har en evig kontrovers med det självsökande/självcentrerade evangeliet, det som handlar om "jag, 

mig och mitt". 

Och att antyda att Den Helige Ande skulle kunna manifestera Sig om ett djur? (Jag antar att han 

menar när man skäller som en hund) Otroligt vilken blindhet som har kommit över denna 

generation! Det är en absolut skamfläck i Herrens Ögon! Helt avskyvärt inför Herren!" 

(Här på slutet var han rejält upprörd, och det med all rätt. Jag tror att hans upprördhet kom från 

Jesus Kristus själv.) 

Jag känner att jag låter dessa ord få tala för sig själv. I mitt hjärta säger allt i mig: amen till varenda 

ord han säger. Välj själva vem som talar för Herren och står på sanningens sida. För mig är det 

uppenbart och i mitt hjärta finns inte minsta tvekan om vem som talar för Herren och inte. 

Jag säger: hör, Du som har öron att höra med, vad Anden säger till Guds folk i denna tid. Gud välsigne 

er och må Jesus Kristus leda er med Sin Helige Ande in i hela sanningen och i er kärlek till och 

efterföljelse av Honom. 

 

8 februari 2017 

Jag tänker vila från Facebook nu några dagar men jag har något på mitt hjärta som jag tror är oerhört 

angeläget idag för Jesu lärjungar att höra. 

Idag "snubblade jag på", ännu en gång, Conlons predikan "discerning the fellowship of Christ". Han 

predikar utifrån Matteus 24 där Jesus talar om den sista tiden. 

Om Du är en Jesu lärjunge och känner "för mig är det viktigt att komma till himlen. Jag vill lyssna och 

försöka förstå vad Du, Herre Jesus, varnar för i Matteus 24 och genom Din tjänare Conlon. Vad och 

vilka är det som Du varnar för, låt mig höra och förstå. Jag vill inte en dag ställa mig på vågen och inse 

att jag har blivit bedragen." 

Gör då så här. Läs Matteus 24 efter bön. Be att Jesus öppnar Dina andliga ögon och öron. Lyssna 

sedan på predikan om Du kan den allra minsta lilla gnutta engelska. Läs annars min lilla utdrag av 

predikan som jag lägger ut en gång till. Läs sedan Matteus 24 och Matteus 7:22-23 och be Herren 

uppenbara för Dig vad Han talar om. 



Jag citerar Conlon: detta är verkligen en fråga om liv och död för Dig, för det handlar om Evigheten. 

Se till att ingen bedrar er! 

Hör, Du som har öron, vad Guds Ande säger till Jesu lärjungar genom Sitt Ord och Herrens tjänare 

Conlon. 

 

7 februari 2017 

Jag blir rörd, nästan till tårar, när jag tänker på den kärlek, stöd och omsorg som jag genom åren har 

fått möta från min pappa och mamma och som igår visat sig på nytt. Jag vet att också många andra 

människor, däribland patienter, sjuka, svaga och skadade har fått del av samma stöd och omsorg från 

både pappa, som är läkare, och mamma, i både ord och handling. 

Beror då detta på något hos dem själva? Nej, det beror på Honom som bor i deras hjärtan, Jesus 

Kristus, Guds Son, och som dag för dag, år för år, får ta över mer och mer av deras liv, och som får bli 

till glädje och tröst för andra. Det är Jesus som bor i dem genom Den Helige Ande och av sig själv bär 

marken gröda. 

Jag tackar Min Gud för mina föräldrar, mina syskon, mina syskonbarn, för mina mor- och farföräldrar 

som jag hyser den djupaste kärlek och respekt för. Ja, jag tackar faktiskt Gud även för älskade 

morbröder ;-) och för mina andra släktingar. Ni är fina och dyrbara för mig. 

Jag ber Dig, Jesus Kristus, att Du låter hela min släkt få rik välsignelse från Dig och i sina hjärtan äga 

stor nåd och frid och att vi alla och envar, ingen nämnd och ingen glömd, en dag får mötas och 

omfamna varandra i jublande glädje i himlen. Om detta får ske, så är det genom Guds Nåd och all ära 

går till Guds Lamm, Jesus Kristus. 

I stor kärlek till er alla. Amen. 

 

7 februari 2017 

Så många ord från grunderna i kristen tro som jag så sällan hör idag. Ord som jag älskar, för de har 

kommit från Jesus själv eller genom Hans tjänare, apostlarna eller profeterna. 

Orden jag tänker på är: 

När jag är svag, då är jag stark 

Vända andra kinden till 

Förneka sig själv, ta sitt kors och följa Mig 

Om Ni älskar Mig, kommer ni att hålla Mina bud 

Den som älskar Mig bevarar Mitt Ord 

Alla ska veta att ni är Mina lärjungar om ni visar varandra kärlek 

Detta befaller Jag er: att ni ska älska varandra 

Jesus, ge oss nåden att vända tillbaka till Dig, till Ditt Ord, till grunderna i kristen tro. I Ditt Mäktiga 

Namn. Amen. 



7 februari 2017 

Jag, och många med mig, bland dem stora gudsmän, menar att vi pånyttfödda kristna är "syndare 

frälsta av nåd". De som menar att vi inte längre är syndare frågar då: hur skulle en syndare kunna 

komma in i himlen? 

Svaret är: Det var ju just det som fariséerna inte kunde förstå och det är ju just det som kallas nåd... 

Guds nåd och frid till er alla! 

 

7 februari 2017 

Låt oss säga att Du tar en promenad mitt i natten och passerar Din grannes hus. Du ser att huset 

börjat brinna och vet att Din granne ligger och sover. Vad skulle Du göra? Bara gå förbi? Det gör inte 

jag. 

Men inte nog med att Du ska väcka och varna personen, Du förväntas dessutom göra det på ett sätt 

så att den som sover känner sig "styrkt, glad och uppmuntrad" av budskapet om att det är hög tid att 

vakna upp. 

Föreställ Dig då hur svår uppgiften att väcka och varna människor är... 

 

6 februari 2017 

Jag känner mig återigen rikt välsignad efter ljuvlig lovsång på Equmeniakyrkan i Skellefteå. Kärleksfull 

atmosfär och så fick jag och många andra oss också ett riktigt gott skratt genom andlig humor 

signerad Urban Lundström. 

Ännu en gång hade jag tänkt säga några ord på slutet men jag är lite blyg av mig, även om det ofta 

inte märks, så även denna kväll svek modet mig. Men vad jag ville säga till er som var där är att jag 

älskar er alla med Jesu Kristi ömhet. 

Önskar er alla Guds rika välsignelse. 

 

6 februari 2017 

I eftermiddag var min mamma förbi och hälsade på för en kopp kaffe. Vi kom in på hemförsäkring 

och mamma undrade om mitt hus var byggt på krypgrund. 

Jag svarade ganska så bestämt: nähä Du, här byggs det inte något hus på någon krypgrund, utan här 

byggs det på den fasta stengrunden! Mamma förstod vinken och började skratta. 

Alltså det byggs på Kristus, för den som undrar. Ännu en gång under rubriken andlig humor... ;-) 

Guds välsignelse till er! 

 

 

 



6 februari 2017 

Jag fick en fråga en gång av en muslim som var nyfiken på Jesus om varför vi kristna går ut och talar 

så mycket om Jesus, det som kallas evangelisera? Jag hade inget bra svar då, men kom att tänka på 

ett svar nu. 

Om Du har köpt en ny bil, är det då inte så att Du gärna vill att Din granne kommer förbi för att dela 

din glädje och få se på och bekanta sig med bilen? Eller om Du har träffat Ditt livs stora kärlek och är 

djupt förälskad, vill Du då inte i Din glädje låta Dina vänner få träffa henne för att lära känna henne? 

Eller om Du har fått barn, blir inte då Ditt hjärta så fyllt av kärlek och hänförelse att Du både ofta och 

gärna talar om dem? 

På samma sätt är det med Jesus. Det "går liksom inte" dölja för andra den kärlek, glädje, hänförelse 

och frid som bubblar inombords över den Vän, Mästare och Frälsare man har funnit. Jesus säger att 

munnen säger vad hjärtat är fullt av, och om Du får möta Jesus från Nasaret på riktigt så kan Du bara 

inte hålla det för Dig själv, för hjärtat flödar då bara över av kärlek, hänförelse och dragning till 

Honom, och Du fylls av en sådan innerlig önskan att andra också ska få del av denna skatt, som ligger 

öppen för alla, och få lära känna Honom och ta emot Jesu kärlek. 

Detta är nog den viktigaste orsaken till att vi kristna inte kan tiga om Jesus, för om vi tiger så kommer 

stenarna att ropa. Vi kan inte hålla detta för oss själva. 

 

5 februari 2017 

Jag vill helst vara den som ger, men när man inte kan så är det väldigt, väldigt gott att se hur många 

man har som ber för en. Tack, alla älskade syskon i Kristus Jesus! Jag skulle vilja ge er alla en 

bamsekram. 

Mår bättre nu.  

 

4 februari 2017 

Det är mycket som vi i svensk kristenhet borde återvända till. Vem predikar idag om att "förneka sig 

själv, ta sitt kors och följa Jesus?" En och annan gör det såklart, men istället för att förneka sig själv 

och bejaka Jesus hör jag allt fler förkunna på ett sätt som handlar om att "bejaka sig själv", vilket 

kommer från mänsklig psykologi och New Age. 

Man talar om sig själv, sina gåvor, sin tjänst och sin auktoritet, men det finns ingen sann befrielse 

eller sann auktoritet eller styrka att få där, hämtat ur mänsklig visdom och New Age. 

Nej, befrielsen, förlossningen och kraften från Gud kommer när vi helt och hållet förnekar oss själva, 

och utan förbehåll kastar oss i Jesu Famn och säger: Din vilja, Jesus, inte min!  

 Prisat vare Jesu Namn! Amen. 

 

 

 

 



3 februari 2017 

Detta är under rubriken "andlig humor och andligt allvar". 

I en predikan med titeln "vargar" så berättar Conlon om hur han satt ner för att äta lunch under en 

kristen konferens. En man satte sig ner vid hans bord och började berätta om sig själv. I femton 

minuter berättade han om sitt stora "ministry", sina stora gåvor, vilken stor profet han var, vilken 

viktig pelare han var för Guds Rike osv. Han ställde inte en fråga till Conlon och inte heller fick han en 

syl i vädret om han försökte. 

Efter en minst femton minuters lång monolog kom till slut frågan: så vad är Din specialitet? Conlon 

såg upp, tittade honom rakt i ögonen och sa: "goat kicking and wolf bashing" (ungefär "sparka getter 

och slå vargar"). Mannen utropade: "oj, är det verkligen så!" 

Resten av måltiden åts, av förklarliga skäl, under tystnad...  

Resten av predikan så beskriver Carter hur man känner igen vargar och hur man inte känner igen 

dem. Tex så kommer de inte att gå fram, ta Din hand och säga: Hi, I'm your local wolf (hej, jag är din 

lokala varg!).  

Han berättade också att en man kontaktade Conlon efter att ha hört honom predika om vargar på 

internet och insåg: oh, my God, I'm a wolf! och som sen vaknade upp och omvände sig. 

En liten blandning av humor och allvar så här på fredagskvällen. Snart riktigt allvar när "hela Sveriges 

AIK” tar sig an Malmö!  

God fredagskväll! 

 

3 februari 2017 

Många idag förkunnar helande och jag tror att de allra flesta gör det i all välmening. Men jag tror att 

den stora risken med det är att vi glömmer bort vad Evangelium egentligen handlar om: att vinna 

människor för Jesus Kristus och evigt liv. Det handlar faktiskt inte om fysiskt helande. 

En del menar att om vi får se massor av helanden, under och tecken så får vi igång en väckelse. 

Tanken är god men jag tror att det är fel väg att gå. Till och med helt fel väg att gå. 

Människors hjärtan väcks och berörs när Guds Ord predikas under smörjelse från Den Helige Ande. 

3000 människor omvände sig efter Petrus tal på pingstdagen, och detta skedde utan ett enda under 

eller tecken men efter några få, enkla, men väl valda ord. Guds Ord visar tvärtom att Jesus helade 

många som ändå inte ville tro. 

Människors hjärtan berörs också när de i vardagen ser och känner, lägg märke till att jag medvetet i 

sista hand säger hör, att vi bär på en levande, varm och innerlig kärlek till och från Jesus Kristus 

genom Den Helige Ande. 

Jag kan inte hitta en enda vers i Guds Ord där Jesus undervisar om helande. Inte heller hos 

apostlarna. Det viktigaste helandet som Bibeln talar om är helandet från syndens skada, för den 

sjukdomen är bokstavligt talat livshotande. 

Om helande hade varit vägen att vinna människors hjärtan så hade såklart både Jesus själv och 

apostlarna undervisat mycket om det, men nu uteblir det helt. Vägen till att beröra människors 



hjärtan går genom en ren, klar och rätt förkunnelse av Guds Ord och Jesu död och uppståndelse 

under ledning av Den Helige Ande. 

Den stora faran är att talet om helande drar våra hjärtan från kärnan i Evangelium: omvändelse, 

syndernas förlåtelse och evigt liv för förlorade syndare. Evangelium handlar faktiskt inte i första hand 

om fysiskt helande, det handlar om evigt liv i himlen i och genom tron på Jesus Kristus. Då bör vi 

också förkunna med den betoningen. 

Återigen, jag ställer mig på den sida som säger att vi ska förkunna exakt samma evangelium som den 

tidiga kyrkan och apostlarna, för Evangelium är helt tidlöst och oföränderligt. 

 

2 februari 2017 

Jag har under ca en månads tid vägt mig på en mekanisk våg, inte elektronisk, och stadigt gått ner i 

vikt. I mitt hjärta har det då och då funnits ett litet tvivel: visar den verkligen rätt? Stämmer verkligen 

detta? Men jag har ändå valt att gå på det som den visat och nu på slutet vägt 84-85 kg. 

I förrgår köpte jag en ny, elektronisk våg för att vara på den säkra sidan och igår kväll ställde jag mig 

först på den mekaniska: 85 kg. Helt ok. Sedan på den elektroniska: 89,4 kg! Ve och fasa blev min 

reaktion och jag liksom ropade i mitt hjärta: jag har blivit bedragen! Jag har blivit ledd vilse! Det var 

verkligen ingen rolig känsla men det gick över efter en kort stund. 

Mina tankar gick då över till ett betydligt allvarligare tema. Jesus själv säger tydligt och klart att på 

Den Yttersta Dagen ska många träda fram inför Lammets Tron och helt plötsligt inse: jag har blivit 

ledd vilse! Jag har följt "en annan Kristus" och lyssnat till "ett annat Evangelium"! Om jag reagerade 

med "ve och fasa" över min lilla fadäs kring vikten, hur ska då inte den upptäckten vara? Ordet 

tragedi räcker inte till när man inser att ens hopp för Evigheten med den man trodde var "Jesus" var 

falskt och lurendrejeri. Vilken fruktansvärd upplevelse! 

Det är människor som själva har kallat Jesus för "Herre! Herre!" och som har lyssnat till "stora 

profeter" som talat och använt Jesu Namn för mäktiga under och tecken, men "profeter" som själva 

inte följde Jesus, inte heller kände de Honom. En del kanske hade gjort det en gång men sen gått 

vilse men fortsatte förkunna och därmed leda även andra vilse, medan andra helt enkelt aldrig ens 

hade mött Jesus och haft en första kärlek till Honom. 

Detta är ett faktum i Guds Ord och vi kan inte komma runt det, eftersom Jesus själv har talat det, och 

det bör göra oss vaksamma. Inte alla som använder Jesu Namn känner och följer Honom. Lyssna noga 

i stillhet inåt till Guds Andes röst på djupet i Ditt hjärta, då brukar Sanningen uppenbara sig. 

Jesus sa: Se till att ingen bedrar er! (Matteusevangeliet 24:4-8). 

 

 

 

 

 

 

 



1 februari 2017 

Det stora glädjeämnet i mitt liv är Jesus Kristus, men jag har ändå både andra glädjeämnen och 

intressen i mitt liv som både berikar och skänker mig stor glädje. Ikväll tittade jag lite på en hockey-

träning med Signar "Lill-Jimmie-Ericsson" och Aron "Lill-Möller" i Byske, dvs min syster Ebbas två 

pojkar. Oj, vad de duktiga de redan är, blott sju och fem år gamla! Jag blev otroligt glad och 

imponerad över vad jag såg. 

Försöker hålla mig till sanningen och tror att jag kan säga att deras morbror Konrad, dvs jag, var, när 

jag var som bäst tränad, riktigt duktig i både innebandy, men framför allt i badminton. Även om jag är 

långt ifrån den formen idag så tror jag ändå att de skulle ha problem med mig ännu en tid i de 

sporterna. Men i hockey, med mina "stela höfter", där är det inte långt kvar innan jag är 

akterseglad... Eller vad tror Du, Pär Hedlund? ;-) AIKs framtid är säkrad...?? 

Guds nåd och frid till er alla! 

 

1 februari 2017 

Jag läser från "Open Doors" som kämpar för kristna som lider svårt under förföljelse. Jag läser hur de 

håller fast vid Jesus genom oerhörda lidanden. Varför då? Av den enkla anledningen att de älskar 

Jesus och upptäckt att i Honom, Jesus Kristus, Guds Son, där finns livet. Och för att de har sina 

hjärtan och sin skatt i himlen, där Jesus är, och inte här på jorden. 

Då kan jag förvånas över min egen svaga kärlek och trohet mot Jesus, jag som har allt och inget 

saknar. Hur liten min trohet är, mitt i allt det goda. Och jag förvånas över hur Kristi kropp i 

västvärlden lämnar det ursprungliga, första evangeliet som apostlarna predikade, som handlade om 

nåd och frälsning för syndare, till förmån för löften om jordisk rikedom och hälsa. Är vår kärlek till 

Jesus så svag? 

Låt oss besinna vad evangelium handlar om: inte i första hand en skatt här på jorden, utan om evigt 

liv i och med Jesus. Och låt våra kristna syskons lidande inspirera oss till förnyad kärlek till Jesus och 

tålamod i våra, i jämförelse med deras, ytterst små lidanden. Jesus, rör vid våra hjärtan på nytt för en 

ny första kärlek till Dig! 

Gud välsigne det arbete som "Open Doors" gör för Ditt Namns skull, Jesus. Ber om blodets beskydd 

över mina älskade syskon där förföljelse och lidande är svårt. Låt oss alla en dag, genom Din nåd, få 

stå inför Tronen med glädje i våra hjärtan. Amen. 

 

31 januari 2017 

Efter drygt tre veckors paus så var det alldeles nyss dags igen: att lyssna på en predikan av Carter 

Conlon. Jag kände mig idag lite hängig, ledsen och svag, men så fort Conlon började tala så fylldes jag 

av Andens frukt, kärlek, glädje och frid, och fylldes också av ny kraft. 

Om det är någon som vill ha en ren och klar röst som talar för Herren i denna tid så rekommenderar 

jag Conlon. Hans predikningar finns att ladda ner gratis på sermonindex och på hemsidan för Times 

Square Church. 

Guds välsignelse! 

 

https://www.facebook.com/par.hedlund.92


31 januari 2017 

Om Jesus Kristus, Den förste och Den siste, alltings upphov och Skapare, kom hit till jorden som en 

ödmjuk tjänare, full av kärlek, efter att ha lagt alla titlar, anspråk, makt och auktoritet åt sidan, hur 

mycket mer ska då inte Jesu lärjungar göra det? 

Jesus kunde ha kommit med makt, auktoritet och stora anspråk, men Herren valde en annan väg. 

Som Jesu lärjungar ska vi gå samma väg. Förneka oss själva, ta våra kors och följa Jesus. Så många 

kristna idag söker makt och auktoritet, men Guds Rike är byggt på ett helt annat sätt än denna 

världens riken och kommer inte med styrka och makt. Guds Rike är byggt på Jesus Kristus, på 

tjänande kärlek, och på samma sätt som Han avstod från allt för mångas frälsning bör Jesu lärjungar 

också göra det. 

 

31 januari 2017 

Vilken lön är det jag hoppas på och längtar efter i himlen? Kanske att få härska och regera med 

Kristus över fem eller tio städer? Nej, det lockar mig inte. 

Den lön jag hoppas få i himlen är Jesu famn. Att för alltid få vara i Jesu Närhet och att för alltid få leva 

i och av Jesu kärlek. Vi kan få en försmak av det redan här på jorden, men ibland störs vi av oro, strid 

och synden som ansätter oss. 

Men i himlen är jag helt fri från dessa hinder och då finns bara Jesus där. Bara Jesu nåd, frid, glädje 

och Jesu kärlek. Jag kan inte tänka mig eller önska en större lön än det. 

 

30 januari 2017 

Jag känner mig så rikligt välsignad efter lovsång och förbön på Equmeniakyrkan i Skellefteå. 

Ljuvlig atmosfär och även en gnutta andlig humor fick vi när Urban Lundström bad högt. 

De sista lovsångerna blev jag rörd och några tårar kom och jag som Herren har gjort ganska så 

frimodig tänkte säga några ord till alla innan vi skildes åt, men denna gång svek modet mig, kanske 

blev det för känslomässigt för mig. Men dessa ord hade jag tänkt säga: 

"Jag blir så välsignad här. Inte bara av lovsången eller förbönen, utan av att få träffa er, för ni älskar 

verkligen Jesus Kristus och då fylls mitt hjärta av sådan glädje och ny kraft av att få träffa er." 

I stor kärlek till mina älskade syskon i Kristus Jesus. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 



30 januari 2017 

Carter Conlon var helt ointresserad av Gud, men så plötsligt en dag kunde han inte sluta tänka på 

Gud. Finns Gud? Och om Han finns, hurdan är Han? Och hur får man tag på Honom? Hur finner man 

Honom? 

Han började åka runt i olika kyrkor och fann en i Kanada som kändes äkta och fyllde där i en lapp om 

intresse av hembesök för att tala om Jesus Kristus. Kort därefter åkte han och hans fru till Europa och 

där besökte de mer eller mindre alla kyrkor som kom i deras väg. Men han fann inte det han sökte. 

Till slut sa han till sin fru: vi måste fara och lyssna till Påven, han måste ju veta! 

De åkte och lyssnade på en predikan och han förstod inte ett ord. Efteråt frågade han vad Påven sagt 

och fick höra att han sagt att man behövde fler kyrkor. Conlons direkta tanke var: det finns kyrkor här 

i varje gathörn, vi behöver inte mer kyrkor, vi behöver Gud! 

Han åkte hem och var lite uppgiven och besviken. Det knackade på dörren och det var Irv, medlem i 

kyrkan som Conlon besökt innan Europa och han ville prata om Jesus. Conlon var lite uppgiven men 

lät honom komma för artighetens skull och sen tänkte han att det skulle vara bra så. 

Men Irv kom tillbaka, gång på gång, varje avtalad tid. Och Conlon var inte intresserad av något som 

inte var äkta, så han både provocerade och hånade Irv vid några tillfällen, men Irv bibehöll sitt 

tålamod. Till slut började Carters hjärta att mjukna. Tänk om detta ändå var sant? Han stannade sin 

bil på hemväg från jobbet och sa bara: Jesus, om det Irv berättar för mig om Dig är sant, då vill jag ha 

det! Då vill jag ha Dig som Min Herre och Frälsare! Conlon kände inte det allra minsta lilla och åkte 

hem och gick och la sig för att sova. 

När han steg upp dagen därpå så hann han bara sätta fötterna på golvet så bara visste han att något 

avgörande hade skett med honom. Han märkte att något nu fanns inom honom som tidigare inte 

funnits där. Och sedan fortsatte förvandlingen steg för steg. En självisk och hård människa blev mjuk, 

omtänksam och kärleksfull, steg för steg, dag för dag. 

Vad lär vi oss av detta? Att visa andra människor både kärlek och tålamod. Irv visade i praktisk 

handling vad Jesus gjort med hans inre. Han visade stort tålamod med Conlon. Vi lär oss också att vad 

vi gör får ringar på vattnet. Irv sa en gång, kort före sin död, med lite besvikelse på rösten: Carter, Du 

är den ende jag vunnit för Kristus! Men idag? Conlon har fört tusentals, om inte mer, till Kristus och 

detta tack vare Guds Nåd och en enda trogen tjänare. 

Brister vi kristna då aldrig i tålamod? Ja, det gör de allra flesta av oss. Men då finns det alltid en väg 

tillbaka som kan visa ännu mer av Kristi kärlek och nåd. Vi går till Jesus och ber om förlåtelse. Sedan 

går vi till vår broder eller medmänniska och ödmjukar oss och säger, från hjärtat: förlåt mig! Då kan 

det ske att världen börjar tro att Jesus både lever och verkar i och genom oss. Amen. 

 

30 januari 2017 

Kärlekens sanna väsen och främsta kännetecken är viljan att ge, ge och åter ge och att tjäna den 

andre i kärlek. Det främsta beviset på det ser vi i Jesus Kristus, Guds Son, som Gud sände som en 

tjänare och som gav sitt liv på korset för att öppna vägen till Guds Rike och evigt liv. 

Kärleken sätter sin nästas bästa före sitt eget och tänker inte på "jag, mig och mitt". Om Du i Ditt 

hjärta tänker mycket på Dig själv, att äga, ha och få, då har Du en bit kvar till Kristi kärleks sanna 

natur, ty det är saligare att ge än att få. 



Och om vi vill få del av Kristi kärlek i våra hjärtan och liv så tror jag att vi ska be om det. Jesus, ge mig 

ett hjärta som bultar som Ditt. Lär mig att bli en ödmjuk människa som tjänar min nästa i kärlek. 

Amen. 

 

28 januari 2017 

Jesus har i Matteusevangeliet 6:24-34 lovat att Jesu lärjungar ska få allt de behöver och inte behöva 

sakna vare sig kläder eller mat. Det löftet kommer Gud att hålla, för Han är Trofast. 

Men jag är ingen framgångsteolog och kan inte se att Jesus skulle ha lovat mig vare sig en BMW i 

garaget, ett späckat bankkonto eller att ständigt få äga full hälsa. Inte heller tror jag att det vare sig är 

bra eller viktigt för mig. Tvärtom, Jesus har lovat dem som följer Honom att de ska få lida mycket och 

elva av tolv av Jesu apostlar fick lida martyrdöden. Men om det är så, varför ska man då följa Jesus? 

För att det inte finns något mer underbart här i livet än att få ha Jesus i sitt hjärta och som sin Gud i 

himlen. Det finns inget mer underbart än att i sitt hjärta få äga Guds frid, den där glädjen över 

frälsningen och att få vara ett Guds barn. Sist men inte minst: att i sitt hjärta bära med sig Jesu kärlek 

som en levande realitet, en aldrig sinande ström av Jesu ömma kärlek i sitt innersta. 

Det är det, förutom det levande hoppet om ett evigt liv med Jesus i himlen, som gör att de kristna 

anser att livet i och med Kristus väger oändligt mer tungt än de lidanden och påfrestningar som Jesu 

lärjungar också får möta här på jorden. 

 

28 januari 2017 

Låt mig få förtydliga mina ord om att vi är "syndare frälsta av nåd". 

Det är en sak att vi som kristna syndar, men som en rätt och sann kristen varken kan man eller får 

man leva i synd. Det bör man omvända sig ifrån och lita på att Jesus står med öppen famn när man 

vänder om. 

Jag förkunnar absolut inte hyper-nåd. Det är en mycket farlig lära och jag ber att Herren ska förbarma 

sig över dem som förkunnar så, för det är mycket allvarligt och det visar Guds Ord tydligt och klart att 

så är fallet. 

Nej, "en syndare frälst av nåd" är så glad och tacksam över det Jesus har gjort i dennes liv att man 

absolut inte vill såra Herren genom att tillåta synd i ens liv. 

Men när man har syndat så kan man ändå gå frimodigt fram till Nådens Tron, inte i egen 

rättfärdighet, utan genom Jesu Kristi rättfärdighet och blodet som utgöts på Golgata. Och då säger 

jag orden: "jag är en syndare", och så långt är det kanske inte så muntert, men när sedan "frälst av 

nåd" kommer så fylls jag av glädje och får ny kraft till att vandra med Herren och tjäna Honom. 

 

27 januari 2017 

Näst sista dagen på min tre veckors långa resa och idag var det Uppsala och min bror Andreas med 

familj som stod på tur. 

Kom väl fram vid tvåtiden och drack en kaffe med Andreas och pratade om ditt och datt, bland annat 

om resan till Bangladesh. 



Sedan gick vi för att handla på Ica Väst någon kilometer bort och "av en slump" så sprang jag där på 

en kär broder i Kristus; Rickard Lindh (?). Vi hann prata om GA Danell som jag uppskattar väldigt 

mycket. Apropå detta med synd så nämnde min broder bikten, som han med ett snett leende 

konstaterade var bra för ödmjukheten. 

Sist men inte minst talade vi om Sankt Ansgar, en församling i Uppsala under Bosse Brander som jag 

hade som min hemförsamling när jag bodde i Uppsala och som jag tycker mycket om. Lite högkyrklig, 

men kärleken till Jesus är påtaglig och förkunnelsen är ren och klar. Lika smärtsamt som det är för 

mig när enskilda kristna går på avvägar, lika glädjande är det för mig att höra och veta att Gud har ett 

folk i Sverige som håller fast vid tron på Jesus och det ursprungliga evangeliet. Guds välsignelse till 

Bosse Brander och Sankt Ansgar. 

Till sist följde jag med Ragnar, Andreas mellanson, på fotbollsträning. Laget imponerade stort på mig, 

vars fotbollskunskaper iofs är ringa, men jag såg ändå att de var duktiga i både teknik och 

speluppfattning. Under tiden så fick sig "farbror Konrad" en timmes enskild tid med Erik, Andreas 

yngste son, med lite fotboll och annat. Det gjorde mig riktigt gott och vem vet, kanske Erik också. 

Var välsignade! 

 

27 januari 2017 

Det finns en överflödande, jublande inre glädje i den människas hjärta som en gång har fått se sitt 

tillstånd inför Gud utan Kristus som en helt hjälplöst förlorad syndare, och som sedan fått möta Jesus 

och uppleva hur han ger en barnaskapet hos Gud tillbaka. 

Det är vad som kallas frälsningsglädje och det är en glädje som änglarna saknar eftersom de aldrig 

har syndat och som de önskar att de skulle veta och förstå vad det innebär. Den inre glädjen finns där 

varje gång jag tänker på att jag en gång förlorad var, men jag fick komma hem till Min Fader och 

Konung, tillbaka till Jesus. 

Om jag då, som en del förkunnar idag, förnekar att jag som är pånyttfödd och i Kristus är "en syndare 

frälst av nåd" så förlorar jag den där inre, djupa glädjen över att få vara frälst. Den glädjen vill jag inte 

förlora, och inte heller kan jag se utifrån Guds Ord, Guds Andes ledning i mitt hjärta eller utifrån stora 

gudsmän såsom Luther att det skulle vara sant. 

Kärleken har sin glädje i sanningen, så låt oss hålla oss till den: jag är en syndare frälst av nåd, och när 

jag säger de orden så fylls mitt hjärta av frälsningsglädje. Den glädjen vill jag aldrig förlora eller bli av 

med. Då får jag också den där djupa känslan och glädjen över Guds förunderliga och ljuvliga nåd mot 

mig. 

 

26 januari 2017 

Simul iustus et peccator (latin ’på samma gång rättfärdig och syndare’) är ett uttryck som myntades 

av Martin Luther för att beskriva förhållandet mellan människans rättfärdiggörelse och synd. 

Den kristna människan är, enligt Luther, aldrig här på jorden icke-syndare. Hon blir inte heller efter 

hand mindre syndig och mera rättfärdig. Den kristna människan är samtidigt helt och hållet syndare 

och värd att förkastas från Guds ansikte och helt och hållet rättfärdig, inte för att hon är värd det 

utan därför att hon är rättfärdiggjord i Kristus. 



26 januari 2017 

Kära syskon! 

Jag ber er att inte göra min sida till ett slagfält för ordstrider. Jag ber er att ge maximalt en 

kommentar. Mitt påstående om att vi är "syndare frälsta av nåd" är en grundbult i luthersk teologi 

som varat 500 år i år. 

Jag står helt och fullt fast vid att det är vad Guds Ord, Guds Ande vittnar om i mitt hjärta och som 

Luther hade fullt ljus över genom Den Helige Ande. Jag har full respekt om ni vill föra fram en annan 

teologi än den, men då får ni begränsa er till en kommentar. 

Det är märkligt att konstatera att denna vädjan bara behöver föras fram en enda gång till 

fullblodsateister och då respekterar dom det, men de "syndfria" verkar ha mindre känsla för det med 

respekt för andas vädjan och önskningar... 

Kanske att samvetet blir mindre känsligt av en sådan teologi kan jag tänka? Nåd och frid! 

 

26 januari 2017 

Jag har levt i snart 46 år och aldrig har jag mött någon människa som inte syndar, och aldrig kommer 

jag heller att möta någon sådan, eftersom de helt enkelt inte existerar. Och Guds Ord är solklart: den 

som syndar är en syndare i Guds Ögon. Den som bryter mot ett enda bud har brutit mot hela lagen. 

Det går inte att komma undan.  

Så, mina kristna syskon, låt oss inte göra Gud till en lögnare utan säga som det är: vi är alla syndare, 

både Du och jag. Skillnaden är den att den som är i Kristus får tillräkna sig Jesu Kristi rättfärdighet, 

och därigenom är hon, så länge hon vandrar i uppriktighet inför Herren och genom tron håller sig till 

Honom, både syndare och helt och fullt rättfärdig i Guds Ögon. Syndare i sig själv, men i Guds ögon 

iklädd Jesu Kristi rättfärdighet och därigenom i Guds ögon utan vare sig fläck eller skrynkla. Amen. 

 

26 januari 2017 

Jag brukar ju förespråka en gnutta andlig humor, så här kommer ännu ett inlägg under den rubriken. 

Conlon satt på en lång flygning som just hade inletts och började småprata med mannen bredvid sig. 

Han frågade vad han sysslade med och fick svaret att han forskade. I vilket ämne? Och svaret löd: på 

solrosen. Conlon tänkte blixtsnabbt: kan man få betalt för det? Men följdfrågan kom: hur länge har 

Du gjort det? 26 år, löd svaret. Mannen tittade Conlon djupt i ögonen med en slags vädjande blick 

som sa: snälla, fråga mer! Ingen har någonsin velat fråga mig om detta förr! 

Det var mycket långt kvar på flygningen och Conlon fick en lättare panik. De vädjande ögonen och 26 

års studier bäddade för en lång flygresa. Conlon bara bad tyst: Herre, hjälp mig! Och blixtsnabbt kom 

repliken! Har Du på dessa 26 år kunnat lära Dig allt om solrosen? Nej, svarade mannen, jag har inte 

ens kommit nära! Då, sa Conlon, kan man ju bara tänka sig hur väldig, outgrundlig och otrolig Vår 

Skapare är om man på 26 år inte kan lära sig allt ens om den lilla solrosen! Nu var det Conlon som 

tittade på mannen med vädjande ögon och mannen som nog började att så smått frukta en lång 

flygresa...Hur historien slutade vet jag inte, men eftersom Conlons Herre är full av barmhärtighet så 

tror jag inte att Conlon plågade livet ur honom, men jag uppskattade historien och den humor den 

visade på.  Var välsignade alla vänner! 



26 januari 2017 

Även om vår store Mästare och föredöme är Jesus Kristus så har vi mycket att lära oss av stora 

gudsmän och Herrens tjänare, tex aposteln Paulus. 

I Galaterbrevet 2 så ger Paulus, denne väldige apostel, oss alla ett stort exempel på sann ödmjukhet, 

gudsfruktan och kärlek till sanningen. 

Trots att Paulus vid denna tidpunkt hade hunnit förkunna evangelium i minst sjutton års tid för 

hedningarna, så hade han ändå kvar sin ödmjukhet och åkte till Jerusalem för att där låta de andra 

apostlarna pröva det evangelium han predikade bland hedningarna. Med orden: "det var väl inte så 

att jag sprang eller hade sprungit förgäves?" visar han prov på en otrolig ödmjukhet och villighet att 

helt förutsättningslöst pröva det han förkunnade. Han visade att han i sitt hjärta inte hade stängt 

dörren för att han kunde vara fel ute. 

Den hållningen bör vi kristna i Sverige idag erövra på nytt. I den tid vi lever i idag är det på många håll 

som man brister i ödmjukhet och villighet att ompröva det man förkunnar på ett förutsättningslöst 

sätt. Vi behöver återerövra vår kärlek till sanningen som gör att vi håller den för det dyrbaraste vi 

äger och söker den med ljus och lykta tills vi finner den. 

Jesus, ge oss mer av Ditt ödmjuka hjärta och sinne. Ge oss öppnade öron och lyssnande hjärtan så att 

vi kan höra och känna igen Din röst. 

 

25 januari 2017 

En dag fick Conlon höra att en väldig profet och gudsman hade kommit till New York och folk bad 

honom komma med för att lyssna. Han kände direkt att han inte ville ha något med det att göra, men 

många insisterade så han gick dit. 

Han satte sig ner och profeten började tala. Profeten uppmanade folk att komma fram och sa: ni 

behöver inte vara rädda, för jag har aldrig något dåligt att säga till någon. Folk kom fram och fick den 

ena stora profetian efter den andra och alltid bara goda ord. Den Helige Ande började tala till Conlon 

och berättade om ett gift par som levde i orenhet och omoral. När de steg fram så sa profeten att de 

skulle få ett kraftfullt "ministry" (typ tjänst eller kallelse) och se stora mirakel och under. 

Conlon sa: jag var tvungen att bita mig i tungan för att inte ställa mig upp och skrika rakt ut! Här står 

denne man och säger att de som gör ont är goda! Han står och leder Kristi kropp vilse! Conlon blev 

upprörd, men valde att bara resa sig upp och gå ut. 

När han gått några steg hörde han någon ropa hans namn. Det var pastorn i församlingen, en god vän 

till Conlon, och han ropade: kom fram! Han visste inte vad han skulle göra, för han ville inte gå fram 

men ville inte heller såra sin vän. Han började gå fram. 

Profeten tittade på Conlon och började ropa: omvänd Dig! Omvänd Dig! Ok, tänkte Carter, alla här är 

helt ok, men jag ska omvända mig? Han tittade Conlon i ögonen och sa: känner jag Dig? Conlon såg in 

i profetens kalla ögon, som liknade en hajs, och tänkte: men jag känner Dig, Du Ondskans 

hantlangare! 

Conlon bad en tyst bön. Jesus, om jag någonsin har behövt Dig, så är det nu! Profeten öppnade sin 

mun, och Conlon trodde att det var för att uttala en besvärjelse över honom. 



Men så började han säga: jag ser en mur! Jag ser en mur! Jag kan inte komma igenom den! Conlon 

visste vad muren var: Jesu Kristus och Guds beskydd runt honom. Så började profeten gråta, och så 

sa han till sist: Du kommer att få utföra stora ting för Herren Gud! När han hade sagt det så såg han 

besviken ut efteråt, som om han var ledsen över vad han hade sagt. 

Conlon tänkte gå fram och säga något tillrättavisande till "profeten", men Herren sa: lämna det, Jag 

tar hand om det! Någon månad senare slog Herren "profeten" stum för resten av hans liv, som tog 

slut endast en kort tid senare. 

Denna episod visar hur allvarligt det är när vi som kristna inte noga prövar om någon som talar "i Jesu 

Namn" verkligen gör det, utan bara sätter oss ner och utgår från att det är en gudsman. Den visar 

också vilket ansvar som vilar på oss som förkunnar Guds Ord. Sist men inte minst visar den hur 

allvarligt Herren Gud ser på den som säger sig företräda och tala för Honom men inte gör det utan 

leder Kristi kropp vilse. Denna historia bör mana oss att besinna allt detta. 

 

25 januari 2017 

Det talas väldigt mycket om helande inom svensk kristenhet idag, och jag tror att det lätt leder oss 

bort från kärnan i Evangelium. 

Tro inte att jag inte tror att Gud kan hela, för det vet jag utifrån Guds Ord och egen erfarenhet. Inte 

heller är jag emot det och jag ber också om det från tid till tid för olika personer. Det är inte det jag 

menar. 

När jag omvände mig och började söka Jesus hösten 2005 till påsken 2006 så fick jag på Sankta Klara 

kyrka vara med om flera gudsingripanden och både själsliga och andliga helanden och befrielser, men 

fokus på Klara kyrka låg aldrig där. Deras hjärtan var helt inriktade på att följa, älska och tjäna Jesus 

Kristus och vinna människor för Evigheten, inte på helande. Helande blev bara en naturlig följd av att 

Jesus verkade och närvarade så starkt där pga den kärlek och hängivenhet för Honom som fanns där, 

men det var aldrig något mål i sig självt. 

Jag tror att våra hjärtan framför allt ska vara fyllda av en passionerad kärlek till Jesus Kristus, en 

hunger och längtan efter Honom och Guds Ord och vårt mål ska vara att följa Honom och vinna 

människor för Jesus och himlen. Där ska vårt hjärta vara, för det är kärnan i Evangelium, och vi bör 

söka och hålla fast vid dess kärna, hjärta och centrum. 

 

24 januari 2017 

Berättelsen om Abraham, Sara och deras söner Isak och Ismael innehåller mycket viktig lärdom för 

oss kristna för alla tider, inte minst idag. 

Många kristna, däribland jag, längtar efter att få se väckelse och människor söka Gud i och genom 

Jesus Kristus. Men om vi i vår längtan efter det börjar försöka "hjälpa Gud på traven" och försöker 

åstadkomma det själva, genom våra egna ansträngningar, så kan vi nog få en son, men det blir en 

Ismael, och inte en Isak. För de som känner historien så vet ni att Abraham och Sara "lyckades hjälpa 

Gud" och de fick en son, Ismael, men det blev betydligt mer problem än glädje. 

Vi kristna behöver visa tålamod och vänta in Guds tid och handlande och inte ta saken i egna händer. 

Vad ska vi då göra medan vi väntar? Ska vi sitta och rulla tummarna? Absolut inte, men jag tror att vi 



ska söka oss ännu närmre Jesus Kristus genom bön och bibelläsning. Vi ska nog använda den tid som 

är nu till att först och främst vinna enskilda människor, vilket nog oftast är den bästa vägen. 

Jag tror att tiden för en större väckelse ännu inte är här, och jag är helt övertygad att om vi försöker 

åstadkomma den själva, tex genom andliga proklamationer, så föder vi en Ismael och inte en Isak, för 

då blir verket vårt, inte Guds. 

Men även om tiden för väckelse ännu inte är här så finns det gott om enskilda människor som både 

söker Gud och är sökta av Honom, och jag tror att det är just dem vi ska ägna vår tid åt nu. 

 

23 januari 2017 

Nu har jag landat i Stockholm och mina fötter står ännu en gång på svensk mark. Det känns väldigt 

bra och skönt att vara hemma. 

Jag har fått stor kärlek till mina bröder och systrar i Kristus i Khulna, men även en portion till byborna 

där och även till landet Bangladesh. Detta är ett faktum och helt utan tvekan från min sida. 

Men ändå, någonstans djupt i mitt hjärta, så är det ändå Sverige, Västerbotten och Byske som mitt 

hjärta klappar lite extra för, det är vad jag kallar för mitt hem. Och jag älskar allt med Byske, men 

visst är det så att sommaren, min familj och mina syskon i Kristus är min stora passion där och det jag 

längtar mest efter. Sommaren är nog en bit bort ännu men det andra finns där. 

Och även om mitt egentliga hemland är himlen, så duger Byske gott och väl, och mer därtill, medan 

jag väntar...  men nu blir det Stockholm tills på lördag. 

Vad är det man säger? Borta bra, men hemma bäst. Önskar er Guds nåd och frid. Amen. 

 

23 januari 2017 

Bland det bästa med att flyga är att man får gratis mat. Vadå gratis tänker Du, Du har ju betalat för 

det? Men så tänker inte min hjärna för det är ju redan i det förgångna, så då är allt bonus efter det. 

Jag kom med anledning av detta att tänka på en rolig episod. Min älskade far åkte till USA en gång på 

80-talet i jobbet åt Boliden Mineral. På flyget delade de ut gratis sockar, troligen åt dem på business 

Class, och jag vet inte hur många sådana par pappa hade med sig hem åt oss barn efteråt. Han hade 

gått och plockat upp sockar som andra passagerare hade kastat efter flygningen. Dessutom hade han 

med sig sådana här små, 1,5 dl burkar Coca-Cola och små schampoo-förpackningar, troligen från 

hotellet. Glädjen och festen var stor hemma hos familjen Nyström i lilla Byskeby. Jag ler och 

småskrattar varmt och kärleksfullt åt minnet, ett av många från mitt barndomshem på 80-talet, som 

hade min far och hans idéer som sin orsak. 

Ja, jag både älskar min far och är nog ganska så lik honom både i ett och annat avseende. Snart 

hemma igen i Sverige, däremot får Byske vänta tills helgen. I stor kärlek till er alla. 

 

 

 

 



22 januari 2017 

Två veckors besök i Bangladesh är över och det har varit underbart på de allra flesta sätt. Det som 

varit mest positivt är det jag fått lära mig av Herren här såsom tillit, förtröstan och att lägga saker i 

Jesu Händer. Andra positiva saker är tillståndet i metodistkyrkan och möjligheten att få tala om Jesus 

för icke-kristna vilket båda har berett mig stor glädje. Det har varit mycket lärorikt att få vara här och 

jag känner mig styrkt i Herren genom denna resa. 

Men en sak som har varit lite svår för mig är hur man som västerlänning kommer till ett ganska så 

fattigt land. Å ena sidan vill man hjälpa till och dela med sig, å andra sidan vill man inte vara eller bli 

bemött som någon hjälte, kung, frälsare eller utomjording, utan man vill bara vara en av dem. Det är 

inte alltid så lätt. 

Jag vill dessutom gärna ge dem något praktiskt som hjälp, men vill inte heller överösa dem med 

västerlandets överflöd, som om vårt sätt att leva vore bättre än deras, vilket det på många sätt heller 

inte är, främst med tanke på den miljöförstöring som vårt överflöd skapar. Den tanken gav mig ett 

styng i hjärtat av dåligt samvete vid flera tillfällen. 

Jag vill gärna att de jag umgås med både ska tycka om mig och helst älska mig, men jag vill känna mig 

som "en i gänget", på samma nivå, och inte vara förmer än någon annan, vare sig barn eller 

ålderman, man eller kvinna. Det är inte alltid helt lätt. 

Men som helhet har det varit en mycket fin och berikande resa. Jag ber om Guds välsignelse över 

Bangladesh och metodistkyrkan där. Amen. 

 

22 januari 2017 

Sista dagen här i Bangladesh har framför allt handlat om en lång bilfärd, ca 7 timmar mellan Khulna 

och Dhaka. Jag har mest suttit i bilen och bett, filosoferat och så. Jag har dock en sak på mitt hjärta 

att säga till dem som läser, i första hand de kristna. 

Jag tror att allt detta tal om och sökande efter andlig auktoritet inom svensk kristenhet idag är ett 

uttryck för att vi, i bästa fall, fortfarande bara är spädbarn i Kristus. 

Jag stöter på det väldigt ofta i Sverige, men här i Bangladesh talar man inte om det. Här är det 

ödmjukhet, att förneka sig själv, ta sitt kors och följa och älska Jesus, och överlåta sig själva och 

striden i Jesu Allsmäktiga Händer. Tro mig, vi har mycket att lära av dem! 

I Sverige ropar vi ännu "jag, mig och mitt" i formen av "jag vill söka och finna min andliga auktoritet" 

istället för att i våra hjärtan ropa efter och söka Jesus Kristus, Guds Rike, Guds vilja, Hans kärlek, nåd, 

mildhet, ödmjukhet och fördragsamhet, och sedan i stillhet och förtröstan låta Herren strida för oss. 

Vi bör minnas orden: Herren skall strida för eder, och Ni skall vara stilla därvid. Ge upp allt sökande 

efter Dig själv och sök Jesus Kristus och Honom allena! 

Jag tror att detta tal om auktoritet beror på att vi släppt in stolthet och högmod i våra hjärtan, och 

det är inte bra vare sig för oss eller Kristi kropp. 

Jesus Kristus har en evig kontrovers med alla självsökande och självcentrerade evangelium av den 

enkla anledningen att Evangelium inte handlar om oss, utan om Jesus Kristus, Guds Son, och då är 

det Jesus som ska stå i centrum, inte vi. Amen. 

 



20 januari 2017 

Näst sista dagen på plats här i Khulna. På söndag är det bilresa till Dhaka, huvudstaden. Jag har, tack 

vare era tröstande ord och böner, fått må otroligt bra idag. Tack! 

Idag var det gudstjänst, och ännu en gång kände jag sådan glädje: detta är Guds Ande som verkar! 

Utan minsta tvekan! Jag ser också Andens frukt i deras hjärtan och ögon. En stad på ett berg går inte 

att dölja, här är Jesus! Jag gav dem en del, som jag hoppas, styrkande ord och de såg glada ut. 

Efter lunch har det varit förberedelse inför en stor lunch imorgon i Bisnus hemby. Massor med 

bjudna, de flesta hinduer, vilka absolut inte är fientligt inställda till Kristus. Be att Jesus är med oss 

och leder oss. 

//Konrad 

 

20 januari 2017 

Häromdagen talade jag med en man här i Bangladesh om sommaren i Byske, Västerbotten. 

Jag berättade om ljuset, om hur det är ljust när man går och lägger sig och ljust när man vaknar. Jag 

berättade hur solen står högt på himlen på dagen med viss värme och hur det på kvällarna blir lite 

svalare och att då kommer myggorna fram. Jag sa att jag älskar sommaren i Byske så mycket att till 

och med myggorna är välkomna, även om de kan orsaka visst besvär. 

Jag kom också att tänka på hur man då kan ta en cykeltur vid tiotiden på kvällen i fullt dagsljus och 

behaglig temperatur och hur svalorna då flyger omkring, jagar myggor och sjunger. Man kommer 

hem, går ner och tar sig ett kvällsdopp i älven och sedan går man och lägger sig. På sommaren så 

älskar jag att gå upp tidigt, så vid femtiden brukar jag stiga upp, och om det inte är molnigt så möts 

man av underbart gryningsljus från en sol som redan flera timmar tillbaka börjat sprida sin värme och 

sitt ljus. 

När jag talade om detta kunde jag inte låta bli att tänka på hur underbar sommaren är i Västerbotten 

och jag kom att få ett styng av hemlängtan i mitt hjärta. 

Jag kan också inte låta bli att tänka på att om det är hur jag i mitt hjärta, i mitt inre, upplever 

sommaren i Västerbotten, hur ska då himlen vara? 

Så oändligt, ofattbart mycket mer ljuvlig och skön, med en himmelsk frid och glädje, långt ljuvligare 

än den allra skönaste sommar mitt älskade Byske, Västerbotten. Amen. 

 

17 januari 2017 

Under mina tolv år som reservofficer vid fallskärmsjägarna var det alltid viktigt att kontinuerligt 

sända en sk lägesrapport. Ett av våra interna skämt var att vi helst av allt ville sända meddelandet: 

"vilar i bas". Detta betydde att man vilade sig och förberedde sig för nästa uppgift. Dessa 

lägesrapporter var även viktiga att sända när man gjorde "ingenting", för att "högre chef" skulle veta 

vad man gjorde och att man var vid liv. 

Jag väljer att fortsätta på Den Vägen även här i Bangladesh. "Min Högre Chef" har dock full koll på 

både mig och mina göromål även utan rapporter, men jag sänder ändå upp små lägesrapporter i 



form av bön. På FJS (Fallskärmsjägarskolan) hade vi, om sanningen ska fram, då och då problem med 

sambandet, och det förekommer även nu, i mitt nya liv, då och då. 

Idag är det just "vilar i bas" som är min lägesrapport till er alla, mina syskon i Kristus och vänner. Jag 

fastar, ber, vilar och läser. Det behövs då och då i det kristna livet också, för vi är inte maskiner och 

ska noga akta oss för att försöka bli det, ty när jag är svag, då är jag stark. Jag ber mest för resan här 

och nu, men även mina kära syskon och vänner i Sverige finns med i mina böner. 

Over and out. 

 

16 januari 2017 

Jag trodde ett tag i mitt kristna liv att jag skulle strida för Jesus Kristus. Nu känner jag mer och mer att 

jag bara följer Honom, söker Honom och försöker göra Guds vilja, så får Herren Jesus strida för mig. 

Jag tror att det är den rätta Vägen, ty icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, 

utan genom Min Ande säger Herren! 

 

16 januari 2017 

Slutet från denna dag. 

På vägen tillbaka från templet så körde vi upp på en bro, och sedvänjan är att den som är först upp 

på bron äger företräde. Vi var först, men en lastbil från andra sidan fortsatte ändå köra och vi möttes 

ungefär på mitten. Det blev en liten ordväxling och ingen ville vika. Jag förstod inte orden men det lät 

inte som innerliga kärleksförklaringar. Jag tänkte då visa ett praktiskt exempel på Kristi kärlek och sa 

åt vår chaufför att backa, och vi släppte på så sätt fram lastbilen före oss. 

Det är en sida av Jesu Kristi kärlek: att ha rätten på sin sida, men inte utkräva den eller driva igenom 

den till varje pris, utan istället ödmjuka sig och avstå från sina rättigheter, på samma sätt som Jesus 

Kristus avstod från sina rättigheter till oss, såsom varandes vår Gud och vår Skapare. 

Jag kan se tillbaka på dagen och säga "tack Jesus" för Din nåd som varit verksam i mig även idag. Det 

skulle glädje mig innerligt om jag idag fått bära någon frukt för Ditt Rike, för det är mitt hjärtas mest 

innerliga önskan och längtan. Om så är fallet så tackar jag Dig, Jesus, för denna resa är Ditt verk, från 

början till slut. Inte bara det förresten, utan hela min personlighet, med undantag för min gamla 

natur som tyvärr lever kvar, är ett verk av Jesus Kristus, Hans verk på Golgata kors och Kristus i mig, 

dvs Den Helige Ande. Amen. 

 

16 januari 2017 

Under eftermiddagen svängde vi förbi en shop där man sålde kläder. Jag bemödar mig om att visa 

min respekt för dem i ord och handling så jag försöker lära mig några ord och fraser per dag och 

använda dem. I shopen så är det väldigt uppskattat, eller i varje fall är det så att jag tror att de tycker 

om mig där av någon anledning, och jag tror att det beror på Kristus i mig. 

Ägaren av shopen insisterade att jag skulle följa med honom hem och att han skulle få visa mig ett 

hinduiskt tempel, vilket inte framgick från början. Jag kände, som en representant för Kristus, att jag 

borde säga ja, även om jag var ganska så trött, för att visa min respekt för honom. 



När vi kom fram till templet så inledde han med att säga att han respekterar alla religioner. Jag sa då 

att min Herre, Jesus Kristus, lär mig i mitt hjärta att respektera alla religioner, alla människor och alla 

politiska övertygelser, därför att för Jesus så är människans fria vilja och val oerhört viktigt, och då 

måste det vara viktigt även för mig. Men i mitt hjärta har jag fått en gåva, Jesu Kristi kärlek, och den 

gåvan önskar jag ge vidare till alla människor, men jag måste respektera om någon inte vill ta emot 

gåvan, hur smärtsamt det än är. 

Sedan gick vi omkring i templet och han visade mig runt. Hans Gud och min Gud är inte samma, men 

jag tror att han både kände, såg och hörde att jag respekterade hans personliga tro och övertygelse. 

Mot slutet så avslutade han med att säga att han ville bygga ett tempel för alla religoner och sa att 

det viktigaste ordet var kärlek. Jag svarade ingenting, men tänkte i mitt hjärta: men den Ende som 

kan lära oss vad sann kärlek är, det är Jesus Kristus! 

Men det är en viktig sida av Jesu Kristi kärlek: vår respekt för människans fria vilja och val. Inte alltid 

så lätt, men det är nog alltid rätt. 

Sista delen, den om kvällen, kommer senare. 

 

16 januari 2017 

Ännu en fin dag i Bangladesh, dag 6 i Khulna, en stad med kanske 1-3 miljoner invånare. 

Dagen började med en hel del andlig kamp för mig under bilfärden till dagens mål, men sedan vi kom 

fram till det, ett besök på ett Compassion projekt i staden, så släppte det totalt. 

Compassion betyder medkänsla och det är ett projekt för att i Jesu Namn visa barmhärtighet för de 

allra mest svaga och utsatta barnen. Jag talade med pastorerna där och fick ett mycket gott intryck 

och kände starkt deras kärlek för Kristus och engagemang och ansvar för barnen. 

Jag fick tala till barnen under kanske tjugo minuter och hann berätta både om mitt gamla liv och om 

mitt nya. Jag avslutade med att ge barnen några goda råd för livet och avslutade med det viktigaste: 

om ni en dag kommer i en situation där ni inte ser en framtid eller ett hopp: vänd er till Jesus och 

åkalla Herrens Namn, för vägen uppåt, dvs till himlen, ligger alltid öppen för oss alla. 

Detta var förmiddagen, om resten av dagen skriver jag senare. Nåd och frid.  

 

15 januari 2017 

Dag 5 i Khulna, Bangladesh, går mot sitt slut och det har varit ännu en "ko balo din" (mycket bra dag). 

Dagen började med gudstjänst kl nio där jag predikade om Jesu Återkomst. Jag utgick från Markus 

14:60-62, Matteus 24:3-14, 2 Tess 2:1-12 och sist, men inte minst, Uppb. 19:6-12. Som vanligt kände 

jag mig efteråt som världens mest misslyckade förkunnare men det gick över efter ett tag. 

Jag vet att för dem som älskar Gud så samverkar allt till det bästa och fienden kan inte attackera mig 

annat än om Jesus tillåter det. Och om Herren tillåter det, så finns det ett skäl därtill, och som alltid 

är gott och ger ära åt Hans Namn och formar mig till Hans avbild och drar mig närmare Honom. 

Eftersom jag vet att det ändå samverkar till det bästa, så valde jag att inte kämpa emot det utan lyfte 

mitt hjärta och mina ögon till Herren och lade allt i Hans Händer och då gick det över. Tror att även 

era förböner bidrog till att Jesu nåd och frid snabbt täckte mig på nytt, bara efter ett tiotal minuter. 

Varmt tack till alla er som ber för mig. 



Sen tog vi en promenad i byarna runtomkring kyrkan och folket jag mötte var mycket, mycket 

vänliga. Jag kände hela tiden så starkt Guds hand över mig och Jesu Kristi nåd och frid vart jag än gick 

och vem jag än mötte. Jag tror att jag bemötte dem med Jesu Kristi kärlek och ömhet. 

Som kristen vill jag såklart aldrig röva äran från Gud utan alltid ge Honom all ära, men om man 

känner sin syndanatur så vet man att man ofta är där och vill ha en del av kakan, dvs äran, själv 

också, vilket såklart alltid är synd. 

Men när det gäller min resa här så är det betydligt enklare för mig att ge Gud all ära för det som sker. 

Jag vet, ända in i mitt hjärtas innersta, att denna resa är Jesu Kristi verk från början till slut, så det gör 

det enkelt att ge Gud all ära. 

Om jag uträttar någonting här för Guds Rike så är det Jesu Kristi Namn som får all ära, för detta är 

inte mitt verk, inte ens i det minsta lilla, utan allt är ett verk av Guds nåd i Kristus Jesus. Amen. 

 

15 januari 2017 

När jag muckade kände jag stor tillit till min patrull på fallskärmsjägarna, och jag hoppas att de hade 

en viss tillit till mig. Men hur kunde jag veta att de verkligen var att lita på? Hur kunde jag veta att tex 

vår prickskytt skulle täcka mig och hjälpa mig när jag var i nöd, om det skulle vara allvar en dag? 

Var det genom stora ord, uttalade på kasern när vi var hemma och vilade oss på vårt logement? Nej, 

tro mig, det gjorde en och annan i början men de var ofta inte kvar på slutet, och om de var kvar så 

var de stora orden borta. Men kanske massor av ryggdunkningar och glada tillrop på våra fester? Nej, 

inte heller det gjorde att ett sådant förtroende växte fram inom mig. 

Nej, det som gav mig tillit och förtroende för de andra var att jag visste vad de gick för i motgång, i 

kyla, i väta, i utmattning, i smärta och allt det andra vi fick gå igenom. Jag kände när jag muckade, 

och känner så än idag: jag känner Almlöf, Klein, Anderson, Jansson, Burestig, Fahlström och Bergman, 

och jag tror att de kände mig. För evigt finns de i mitt hjärta. Ingen av oss var felfri, och vid muck 

visste vi ganska väl varandras svaga sidor, men alla var vi ändå accepterade, för vi visste, genom 

prövningar, vad de andra var gjorda av och beredda att uthärda, för uppdraget och för de andra, när 

situationen så krävde. 

Men hur ska Jesus få veta vad som finns i vårt hjärtas innersta om vi inte blir prövade? Vi kristna bör 

tacka Herren när vi blir prövade, för det visar att vi är Guds barn och att trädgårdsmästaren rensar 

sina grenar så att de ska bära mer frukt. 

Bevara oss, Jesus, från ett tänkande där allt lidande och alla prövningar är av ondo och ska undvikas 

till varje pris. Tack, Gud, för de prövningar och motgångar Du sänder mig, för de kommer att forma 

mig, pröva mig, ödmjuka mig och föra mig närmare Dig. 

 

14 januari 2017 

Dag fyra och idag är det vila och bön på hotellet inför predikan imorgon. Pga en del av mina 

sjukdomar, som tex OCD, så blir jag ganska trött när det är mycket socialt umgänge och, oboy, om 

det har varit mycket socialt dessa dagar hittills... men Guds Nåd har varit med mig starkt, tack vare 

era förböner misstänker jag, så hittills har jag klarat mig över förväntan, men idag kände jag att jag 

behövde få vara ensam med Herren hela dagen i bön, stillhet och Bibeln. Ska predika imorgon. Jag 

ber att Jesu Namn ska bli ärat och att Guds Ande ska få vidröra människors hjärtan på det sätt Han 



önskar. Amen. Jag har det väldigt, väldigt bra här, men saknar mina syskon på FB och mitt kära Byske 

lite grann också... sanningen ska ju göra oss fria, så den bör väl få komma fram också...  

 

13 januari 2017 

Dag tre i Bangladesh och idag är det fredag och det är en ledig dag eftersom det är ett muslimskt 

land. Dagen inleddes med bön och gudstjänst kl halv nio och jag förstod väl 3-5 ord, men det var 

tydligt och klart Guds Ande som var verksam ibland oss. Jag tyckte om gudstjänsten och gick därifrån 

gladare än jag kom dit. 

Sedan åkte vi bil ca 30 km för att hälsa på några släktingar till Bisnu Biswas och hans familj, men 30 

km här innebär ungefär en till två timmars bilfärd, med pauser och punktering medräknat. 

Sedan följde ett fantastiskt besök i en by just bortanför Khulna, dvs hos Bisnus släktingar. Byborna 

hade aldrig tidigare haft besök av en västerlänning utan det mest exotiska var ett besök från Indien. 

"Halva byn" kom för att tala lite med mig och jag berättade om Sverige, mina föräldrar och lite annat 

ur mitt liv. De tog massor med bilder och jag var glad men lite blyg och det tror jag gällde dem också. 

När en tupp gol två gånger så passade jag på att repetera mitt ordförråd på bengal (tupp = murug) 

och berätta lite om aposteln Petrus. Jag berättade om hans stora kärlek till Jesus, hans stora tro på 

sin egen lojalitet, styrka och kärlek till Jesus, hans nederlag och hur Jesus förlät honom och tog 

honom tillbaka i sin tjänst. Jag sa att jag ofta känner igen mig i honom. Petrus eget hjärta gick i kras, i 

bitar, men det finns alltid en väg tillbaka till Herren när vi älskar Honom och söker oss till Honom på 

nytt. Han lagar vårt hjärta på nytt och torkar alla tårar från våra ögon. 

De allra flesta i landet, 90%, är muslimer och 10% hinduer, så det är inte så svårt att räkna ut att de 

kristna är en mycket liten minoritet, så jag försöker dela lite om Jesus till människor när tillfälle ges. 

Vad som slår mig när det gäller de kristna här är deras totala beroende av Herren vilket visar sig i att 

man vänder sig till Honom i bön inför allt man ska företa sig. Deras tro betyder också framför allt att 

man litar och förtröstar på Herren i allt, både i stort och smått. 

Vi har mycket att ta till oss och lära av dem. Väldigt mycket. Inte minst när det gäller ödmjukhet inför 

Herren och varandra och tro såsom ett totalt beroende och att lita på Jesus i allt man gör. 

 

12 januari 2017 

Dag nummer två i Bangladesh, och i mitt hjärta så växer tron på att det var Jesus Kristus som sände 

mig hit. 

Idag besökte vi en skola med uppemot tvåhundra elever i högstadieåldern. Jag fick möjligheten att 

tala för dem från mitt hjärta. Jag berättade lite om mig själv, om min uppväxt och lite om min tid i det 

militära. Deras ögon och öron var vidöppna och jag fick deras fulla uppmärksamhet och jag fick säga 

det som låg på mitt hjärta och ge ett och annat råd inför livet och framtiden. 

Men bäst av allt var att jag fick tillfälle att tala om mitt livs stora kärlek: Jesus Kristus. Jag berättade 

kort hur Han hade kommit in i mitt hjärta och fyllt det med kärlek och ett helt nytt liv. Jag berättade 

hur Jesus fyllt mitt Hans kärlek och hur den kärleken lett mig till deras land. 



De lyssnade och jag ber att, för åtminstone någon eller några av dem, orden om hur "Någon" kan 

gripa in och förändra ett liv och ett hjärta, oavsett utgångsläge, ska få dem att en dag vända om till 

Herren och åkalla Jesu Namn. 

Jag vill bara säga: tack, Jesus, för att Du gjort detta möjligt. 

 

11 januari 2017 

Har idag besökt en by där Compassion hjälper 298 barn. De ansikten jag såg, ögonen, leenden fyllde 

mitt hjärta med Jesu Kristi kärlek. 

Jag ville bara säga, i denna tid när så mycket själviskhet styr, och i ärlighetens namn så även under 

många projekt och pastorer som säger sig verka under Jesu Namn, så vill jag verkligen 

rekommendera Compassion. Jag har fullt förtroende för dem och ser med egna ögon vad hjälpen ger 

och gör för och med barn som annars varken hade framtid, hopp eller en aning om vad sann kärlek 

är, men här får de se, höra och uppleva vad Jesu kärlek innebär. 

Så, en slant lagd på ett barn inom Compassion är, så långt jag kan avgöra, en mycket väl använd slant. 

Amen. 

 

10 januari 2017 

Framme i Dhaka. Trött, har bara sovit fyrtio minuter typ inatt. Men FJS var ju sjutton resor tuffare, 

och nu har jag ju dessutom Hjälparen, så det borde väl gå. Nu ska jag leta upp utgången, för även om 

folket verkar vänligt så tog passkontrollen typ två timmar. Det är en bra övning i tålamod...  

 

9 januari 2017 

Sitter på flygplatsen i Dubai och så här långt har resan gått bra. På planet ägnade jag mig mest åt ditt 

och datt, men mot slutet så började jag se en film som jag inte sett på många, många år: "First blood" 

om den fd elitsoldaten och Vietnam-veteranen John Rambo. Filmen gav mig många tankar, och jag 

måste erkänna, syndare som jag är, att den är rätt så bra. Delvis förklaras förtjusningen med min 

militära bakgrund. Ok, jag var inte riktigt lika bra soldat som John Rambo, men tro mig, riktigt sådär 

går det nog inte heller till i verkligheten. Men filmen gav mig också en del filosofiska tankar. 

En del av min förtjusning inför filmen beror på min på 80-talet ganska så livliga kärlek till USA och 

Ronald Reagan. En gång när jag fyllde år fick jag till och med ett kort från paret Reagan, där Ronald 

tackade för mitt stöd till honom och USA. Kortet var, om jag inte minns fel, skrivet på svenska och 

med en handstil som var märkligt lik min storasysters, men det var nog ett sammanträffande, för 

visst var det från Ronnie!? Visst var jag lite naiv och blåögd, men USA stod ändå på den tiden för 

något som personifieras av bland annat Rambo och Zeb Macahan. 

När Rambo eller Macahan var i farten så visste man att här kommer det någon som man inte leker 

med. Det är personer med resurser att sätta handling bakom sina ord, och de som spelar falskt eller 

fult får passa sig. Rambo både förödmjukas och misshandlas, men in i det längsta är han återhållsam i 

sina svar och är beredd att gå långt för att undvika blodspillan. Någonstans måste dock både Zeb och 

Rambo dock dra gränsen, och då gäller det att ha stått på rätt sida. 



På 80-talet fanns det, i mina ögon, mycket av detta kvar hos amerikaner i allmänhet och deras ledare. 

Det var ett land som byggdes, sett i sin helhet, på kristen grund och det fanns mycket gudsfruktan 

och rättfärdighet hos den genomsnittlige amerikanen. Herren välsignade USA pga detta, och USA 

blev rikt, mäktigt och vida berömt. 

Som nästan alltid så leder Guds välsignelser, såsom rikedom och makt, vilket absolut kan vara ett 

tecken på Guds välbehag, och i USAs fall är jag beredd att säga att det är så, men som så ofta annars 

så ledde det till att deras hjärtan fäste sig mer vid makt och rikedom, än kärlek till Herren och Guds 

Ord och bud. Steg för steg försvann gudsfruktan och mångas hjärtan släppte in både stolthet och 

högmod. Uttrycket "we are americans" betydde förr i tiden: här kommer några som står på det godas 

sida och som gör det som är rätt och rättfärdigt i Guds ögon, i alla fall relativt många andra länder. 

Det tydligaste exemplet på detta anser jag vara Andra Världskriget, där USA räddade stora delar av 

Europa undan nazism och kommunism. Men idag säger man ibland ännu: we are americans, men då 

betyder det något helt annat, mer i stil med "vi gör som vi vill och ingen ska tillrättavisa oss". Det är 

högmod, så det sjunger om det. 

En sådan attityd i vårt hjärta ska vi akta oss för, men jag anser att den breder ut sig även i Sverige. 

Vad är det som är så hemskt med att säga: jag gjorde fel? Eller förlåt? Eller: jag kanske gjorde fel, jag 

ska tänka på detta i fortsättningen? 

Jesus, bevara våra hjärtan från högmod, den första, största och ursprungliga synden: ni ska bli som 

Gud och själva avgöra vad som är ont och gott, rätt och fel, för de tankarna leder aldrig på rätt väg. 

Låt Gud avgöra vad som är rätt och fel, och vandra alltid i ödmjukhet. Brusa inte upp när något eller 

någon gör dig orätt, det är god lärdom för Din karaktär att vända andra kinden till, både i ord och 

handling, dvs både bildligt och bokstavligt. Bemöt inte hårda ord med hårda ord, utan vänd andra 

kinden till. 

 

8 januari 2017 

Jag läste i Aftonbladet vad Guillou skrivit om Trump och vägen framåt nu för en framtid och ett hopp. 

Hans analys av Trump var nog delvis sann, men hans slutsats om vägen framåt för att få en framtid 

och ett hopp var helt fel och bara ett slag i luften. Det finns bara en enda Väg och ett enda Namn som 

kan ge oss hoppet åter, för tid och evighet, och det är namnet Jesus. 

Vad händer med en människa när Jesus kallar på henne? Många saker, men en sak är att hennes 

hjärta fylls med hopp. Ett hopp som gör hjärtat modigt att möta mer eller mindre vad som helst, 

eftersom Kristus har besegrat döden. 

Tro mig, Du, jag och alla andra på vår jord behöver få det hoppet, dvs Jesus Kristus, inneboendes i 

våra hjärtan nu, för det finns inget annat bestående hopp att finna. 

 

 

 

 

 

 



7 januari 2017 

Julen är över, men jag tänkte göra ännu en anspelning till Kalle Ankas julhälsning på TV. 

Tjuren Ferdinand kommer till Madrid och hans ankomst annonseras stort och flitigt runtom i staden. 

Hans ankomst är efterlängtad, men också fruktad, för många har fått höra om hans styrka och makt. 

Arenan är fylld till sista plats och de som ska strida mot Ferdinand går stolta och självsäkra in på 

arenan, och de ser starka och oslagbara ut. Men Ferdinand själv är fridsam. Han söker inte strid med 

någon och är snäll ända in i hjärteroten. När han blickar in på arenan stiger folkets jubel, men han 

själv drar sig tillbaka, ovillig att bli hyllad som kungen av arenan och djupt ödmjuk. Men ändå, trots 

hans fridsamma och vänliga hjärta, så gör hans blotta närvaro, blotta åsynen av honom, att alla som 

nyss var så ivriga att strida mot honom, så stolta, självsäkra och självupptagna, darrar ända in i 

knävecken och den allra "stoltaste och modigaste" av dem alla, matadoren, han flyr i panik och 

fruktan när Ferdinand uppenbarar sig. 

På samma sätt är det med Jesus och hans första och andra ankomst. När Jesus kom första gången, 

kom han i mildhet och inte för att bli Konung ännu, och drog sig undan folkets jubel. Men jag anser 

att också Jesu Återkomst kommer att påminna om denna episod. Första gången kom Jesus i ringhet, 

ödmjukhet och som ett Lamm, avklädd all härlighet, makt och ära. Men när han kommer tillbaka, då 

är det som Konungen. Blotta åsynen av Jesus vid Hans andra ankomst, iklädd all sin kraft, härlighet 

och ära kommer att göra att alla, både Jesu fiender och vänner, inte kommer att ha något annat val 

eller möjlighet än falla ned på knä med våra ansikten mot marken. Och i likhet med Ferdinands 

fiender så kommer alla Jesu ovänner att darra inte bara i knävecken, utan ända in i sitt innersta av 

fruktan, men till skillnad mot matadoren och hans kumpaner så kommer Jesu fiender denna gång 

inte att finna någonstans att gömma sig eller komma undan. Nej, denna gång måste alla stå inför 

Människosonen sådana de är. 

Jesu härlighet, makt, ära och glans kommer att vara så ofattbart stor så att inte ens vi som tror på 

Honom och följer Honom idag ens kan vara i närheten av att föreställa oss det. Också vi som älskar 

och följer Jesus, tror jag, kommer den dagen att drabbas av en underbar men också ofattbar 

gudsfruktan och insikt om hur helig Herren är, och hur orena vi är i oss själva, liknande Jesaja när han 

fick skåda Konungen i hans majestät och fylldes av bävan. Men vi kommer, tror jag, att i likhet med 

Jesaja få kraft från änglar och Herren själv att ändå resa oss upp och få stå inför Honom rena och 

förklarade rättfärdiga genom Lammets blod, iklädda Kristi rättfärdighet. Vilken underbar, ofattbar 

dag. 

För det blir också en ljuvlig, underbar dag för dem som tillhör Herren. En dag av befrielse, tröst, 

ofattbar glädje och jubel. Och många kära, efterlängtade återseenden av de som fått gå hem till 

Herren. Tänk att få stå där en dag och ha bestått provet och säga till varandra, alltmedan vi 

omfamnar och kysser varandra: vi är hemma! 

Men ingen egen rättfärdighet kommer att hålla måttet Den Dagen, utan bara den som erbjuds oss 

genom Guds Nåd tack vare Jesu Kristi fullbordade verk på Golgata kors. Bara Jesu verk på korset 

kommer att kunna rädda oss på Den Dagen. 

 

 

 

 



7 januari 2017 

Av olika anledningar så tror jag att Herren vill att jag ska dela en predikan här. Budskapet känns 

mycket angeläget för Jesu Kristi kropp att höra nu i denna tid. Jag kom inte på hur man delar den 

men om någon kan det så gör gärna det som ett inlägg på min sida. Predikan heter "discerning the 

fellowship of Christ" och om Du skriver in det på Google så hittar Du den som en länk 

till www.sermonindex.net. 

Mitt råd är: lyssna på den, flera gånger. 

Var välsignade i Jesu Namn 

 

6 januari 2017 

Jag tror att bland det allra bästa och klokaste vi kristna i Sverige kan göra nu är att gå in i vår 

kammare och be till vår himmelske Fader, Jesus Kristus, i förtrolighet, innerlighet och uppriktighet, 

och säga: 

Jesus, ge mig åter den där första kärleken till Dig. Ge mig åter den kärlek till Dig som gjorde att det 

första jag sa när jag vaknade var: Jesus, jag är Din. Jag älskar Dig, Jesus. Låt mig få följa Dig, tjäna Dig 

och vandra med Dig idag också. 

Ge mig åter den kärlek till Dig som gjorde att Du alltid kändes nära mig. Som gjorde att Du var den 

som mina tankar kretsade kring och Din person var mitt livs centrum. Ge mig åter den kärlek till Dig 

som gjorde att det viktigaste för mig var att Du fann behag i mig, i mina tankar, ord och gärningar 

under dagens lopp. Ge mig åter den kärlek till Dig som gjorde att jag ville ropa: gärna gör jag Din vilja, 

åh, Gud! Ge mig åter den kärlek till Dig som gjorde att ett enda Ord från Din mun, dvs ur Guds Ord, 

smakade ljuvligare för mig än söt honung. Ge mig den kärlek till Dig som gjorde Dig och Ditt Ord till 

mitt livs hunger och törst. 

Jag gick alldeles nyss ner på mina knän och bad den bönen. Matteusevangeliet 7:7 säger: be, så ska ni 

få, sök, så ska ni finna, bulta, så ska dörren öppnas. 

 

4 januari 2017 

Vem eller vilka utväljer Herren Jesus att vara Guds tjänare och redskap här på jorden? Vem eller vilka 

är kvalificerade? 

Vi läser ur 1:a Korinthierbrevet 1:26-31. Herren Gud utväljer det som för världen ser dåraktigt ut, det 

som är svagt, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, det har 

Gud utvalt. 

När jag läser dessa ord så fylls mitt hjärta med stor kärlek till Jesus för Hans vishet och nåd och orden 

"tack Jesus" formas i mitt hjärta och mina läppar måste nästan hejda ett "halleluja", när jag ser att 

jag är väl kvalificerad... 
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Jag stod en gång i ett viktigt andligt vägskäl, för cirka 10-12 år sedan. Den ena vägen var full av 

andliga uppenbarelser, manifestationer och "the sky was the limit", dvs den vägen kändes det som 

att allt var möjligt. Den var lite blandning från olika religoner och med mycket inslag från New Age, 

men namnet Jesus förekom också. Jag kände också liksom en viskande "röst" eller dragning i mitt 

hjärta att den vägen erbjöd mig andlig auktoritet, stort inflytande över människor och att jag kunde 

bli stor. Den vägen såg lockande ut, men någonstans djupt inom mig undrade jag om detta ändå var 

Guds väg, manifesterad genom Kristi liv, lidande, död och uppståndelse? Jag tänkte: Tänk om denna 

väg ändå inte är Gud, utan hans motståndare? Tänk om jag slår in på en väg som Den Lede Fi stakat 

ut? Men samtidigt tänkte jag: tänk om jag missar det Gud vill ge mig? Missar den stora plan Gud 

verkar ha och som kanske kan bli till nytta och glädje för många? 

Jag vände ut och in på mig i inre kamp under flera månader och den psykiska pressen var så svår att 

jag en gång när jag skulle tala med min själavårdare och andliga vägledare, Hans Hernberg på Sankta 

Klara Kyrka, att vi, sittandes inne vid altaret i Sankta Klara kyrka, bara hann be en kort inledande bön 

så brast allt för mig. Jag bara grät och grät, som ett barn, hejdlöst i flera minuter och jag ska aldrig 

glömma den kärlek, nåd och barmhärtighet som jag fick känna från Hasse, det liksom bara 

strömmade ut från honom eftersom han var fylld av Jesus genom Den Helige Ande. Herren Jesus 

själv, full av nåd och sanning, upplevde jag, rent bokstavligt, stod vid min sida och liksom lade Sin 

Hand på något slags själsligt sår som jag hade på min högra sida i höjd med midjan. När Jesus rör vid 

våra sår så är det för att hela, men beröringen kan göra ont, och det gjorde det denna gång. Hasse 

blev bara stilla och tyst, slöt ögonen, satt bara stilla på sin stol framför mig och kände in min smärta, 

min kamp och min rädsla att slå in på fel väg och lyssnade in Herren Jesus, för Jesus talade tröstande 

ord rakt in i mitt hjärta från Hasses mun och det var som att det bara strömmade ut kärlek och tröst 

från Nådens Tron. 

Trots att det var så smärtsamt, så är det idag ett av mina mest ljuvliga minnen av stunder med Jesus. 

Jesus känner och ser allt, och Han visste att mitt hjärta var uppriktigt, dvs jag ville följa Jesus, kosta 

vad det kosta vill, men jag brottades i mitt hjärta med frågan: vilken väg är Jesu väg i detta? Vilken 

"röst" är Jesu röst och vilken är Frestaren? Den psykiska pressen var oerhörd och det kändes som att 

jag skulle knäckas av den och att jag bokstavligt trädde fram inför Guds Ansikte. Det kändes som att 

jag kom precis som jag var, hjälplös, svag, trött, vilsen, "naken" och det kändes som att jag fick möta 

en famn full av nåd och barmhärtighet. Det var oerhört skönt att få släppa taget, och jag fick flera 

tröstande, vägledande och uppmuntrande ord från Herren via Hasse. 

Bara en kort tid senare, mitt i denna kamp och grubblande över Guds väg, så kom jag in på en 

morgonmässa på Klara kyrka. Vi satte oss ner och började sjunga psalm 38 ur psalmboken: för att Du 

inte tog det gudomliga Dig till en krona, för att Du valde smälek och fattigdom, vet vi vem Gud är. 

Då föll poletten ner. Nej, den där så lockande vägen är inte Guds väg. Jesus nedsteg, och steg uppåt 

först långt senare. Jesus tog inte det gudomliga, makt eller ära, utan Jesus tog Sitt kors och fick ära 

och makt given åt Sig långt senare, efter att ha givit ut allt och fullbordat allt som Fadern hade befallt. 

Jesus följde inte Sin egen vilja, utan böjde sig för Faderns vilja. Jesus strävade inte uppåt, utan 

ödmjukade Sig och blev allas tjänare. Då bestämde jag mig för att göra som Mästaren, för mitt hjärta 

ville ha och följa Jesus. 

Jag insåg att den sanne Jesus Kristus, den enkle och ödmjuke mannen från Nasaret, kallar oss när vi 

följer Honom att bli mindre, dö bort från oss själva, att ge från ett hjärta som inte förväntar sig något 

tillbaka, fritt och för intet, att ta upp vårt kors och bära det, att uthärda det lidande som räcks oss 

som en del av vår efterföljelse. Det är att följa den sanne Jesus Kristus. 



Jag tror att stora delar av kristenheten i vårt land står inför samma val idag. Stiga uppåt eller stiga 

ned. Ta oss saker från Gud eller vänta tills det blir oss givet. Bli större eller blir mindre. Ta eller ge. 

Sträva efter andlig auktoritet eller kärlek, ödmjukhet och lydnad. Jag vet vilken väg som Guds Ande 

viskar milt, stilla och varmt är den rätta vägen att gå. Lyssna också Du i Ditt hjärta vad den stilla 

susningen från Sanningens Ande manar Dig är Den Korsfästes väg. När Du ställs inför det valet, tänk 

då på psalm 38 för den innehåller eviga sanningar och jag råder Dig att göra samma val som jag, för 

då får Du en skatt i himmelen och en himmelsk skatt i Ditt hjärta som ingen kan ta ifrån Dig: Jesus 

Kristus, Guds Son. 
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Fritt från minnet ur en predikan av Carter Conlon: 

Every preacher that tells you that just because you are a Christian you will escape hardship and 

suffering is a liar and time will prove it to be so. 

 

3 januari 2017 

På olika håll inom svensk kristenhet talas det mycket och ofta om seger. Jag är helt övertygad om att 

de som gör det både vill och menar väl, men jag tror att det lätt blir en teologisk tankevurpa. 

För det första får det oss lätt att tro att Gud skulle behöva vår hjälp, våra ansträngningar eller ens vår 

tro för att kunna vinna seger. Tro mig, det är helt felaktigt. Herren Jesus Kristus håller hela universum 

mellan Sina fingertoppar, och han behöver varken Din eller min hjälp för att orka med den bördan. 

Jesus behöver inte vår hjälp, vår kraft eller våra ansträngningar för att vinna seger, för åt Honom har 

givits all makt i himlen och på jorden. 

För det andra så får det oss lätt att tro att vår tro är en prestation. Tron är en Guds gåva som gives 

oss inte av våra mentala ansträngningar eller genom vår kraft, utan genom Guds nåd när vi omvänder 

oss till Jesus Kristus och tar emot Honom i våra hjärtan. Och inte ens tron beror på oss, utan är något 

som Jesus skapar i våra hjärtan när vi lyssnar till Guds Ord, och tron i sig är en vila i Guds löften och 

en förtröstan på att Jesus håller allt och alla i Sin Hand och att Han är helt trofast och sann gentemot 

Sitt Ord och Sina löften. Den seger som Jesus vann på Golgata för 2000 år sedan är förkrossande, 

fullbordad, orubblig och helt total, och vi varken kan eller bör försöka lägga till några små egna segrar 

till det. Nej, det som kommer an på oss är att sträva efter att i lydnad vandra efter Jesu Röst, dvs 

Guds vilja och bud, och därmed får vi vandra i den seger som redan är oss vunnen och given genom 

vår tro på Honom. 

Men, tänker någon, om det är sant som Du skriver här, vad ska vi då göra? Vi ska egentligen inte göra 

ett endaste dyft. Det enda vi ska "göra" är att komma till Jesus Kristus och genom tron ta emot 

Honom som vår Herre och Frälsare och ta emot den seger som Herren Jesus Kristus redan har vunnit 

för oss på Golgata kors. Sedan ska vi låta Hans vilja råda från den dagen och framåt i våra liv, vilket i 

och för sig inte sker utan en viss inre kamp, men vi ska be att Jesus allt mer ska framträda i våra 

hjärtan, i våra ord, tankar och gärningar, och be att Jesu vilja ska ske, inte vår egen, och detta sker 

genom att vi läser Guds Ord och ber och söker Herren Jesus mer och mer. 

Jag avslutar med ett ord som Herren Jesus lade på mitt hjärta en gång: 

"Jesu seger blir min seger när jag låter Honom segra". 
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Även om det kan vara svårt att tro på för den som läser mina inlägg, så fanns det en period på kanske 

2-3 år då alla mina motgångar, lidanden och besvikelser ledde till att jag började vandra på en väg 

som började leda bort från Herren Jesus Kristus. 

I missmod, hopplöshet och känsla av besvikelse över att Herren i mitt tycke inte var trofast, vilket 

inte var sant men som var hur jag kände och såg på saker och ting då, så började jag ge efter för "den 

gamle Adam" och inte ta det så noga längre med att hålla Guds bud och att av hjärtat söka Herren 

vilket ledde till att min kärlek till och längtan efter Jesus svalnade. Tio års svår psykisk ohälsa innan 

frälsning, följt av en annan variant av psykisk ohälsa men minst lika jobbig att lida av och som 

drabbade mig endast 1,5 månad efter min frälsning och som jag också lidit av i tio år, gjorde till sist 

att jag tappade modet. Konrad "jag-ger-mig-aldrig" Nyström, ett smeknamn jag fick av en 

barndomskompis, var nästan knäckt, mer eller mindre bruten av motgångar och lidande. Men Han 

som bor i mig, Jesus Kristus, hade inte givit upp, och Hans mod var inte brutet, för stark som döden 

är kärleken, och den går inte att utsläcka, knäcka eller besegra! 

Och Herren Jesus Kristus är trofast och rik på nåd, kärlek och barmhärtighet, och så var Han även mot 

mig. På olika sätt visade Han mig hur Han såg på saken. Jesus talar alltid sanning, så Han liksom la på 

mitt hjärta följande budskap: ja, Konrad, Jag vet att det är sant att Du har fått lida mycket, mer än 

många andra i Din omgivning, det vet även Jag är sant, och Jag har både lidit och gråtit med Dig. Men 

oavsett vad Du har fått gå igenom och kommer att gå igenom så har Du ett eget val, och om Du på 

grund av det som möter Dig väljer att gå bort från Mig, tror Du då att det kommer att fylla Ditt hjärta 

med inre glädje, frid och kärlek? Tror Du att det kommer att göra Dig lyckligare? 

Som oftast är, för att inte säga alltid, så hade Herren Jesus såklart rätt. Jag insåg det, vände om till 

Herren och sa, från mitt hjärta, dvs jag menade vad jag sa och var beredd att låta mina val och 

handlingar visa det: Jesus, förlåt mig. Jag har gjort fel, jag vill vända om till Dig. Nu väljer jag att gå 

Dina vägar, låta Din vilja vara det jag håller mig till, och Dina bud vill jag älska och hålla. Får jag 

återigen vara Din? Jesus, Du vet var jag bor och Du har mitt telefonnummer, dvs återigen en gnutta 

andlig humor ;-)och om Du säger: gå till vänster, då går jag åt vänster, och säger Du res ditåt, då 

reser jag ditåt, och säger Du stanna och invänta Mig och Min ledning, då gör jag det. Från och med nu 

ber jag: inte min vilja, utan Din vilja för mitt liv! 

Och Jesus var, ännu en gång, förunderligt god, förunderligt tålmodig och förunderligt trofast och 

kärleksfull, och nu kommer nästan tårarna, för Han förlät mig och lät mig ännu en gång få vandra 

med Honom, och ju mer jag började söka Jesu vilja, Jesu plan för mitt liv, istället för min plan och min 

vilja, desto mer började min kärlek till Jesus flamma upp igen och min inre människa fylldes av Guds 

Ande på nytt och fick förnyad kraft. 

Därför kan jag säga, med trovärdighet, eftersom jag själv har fått lära och uppleva det: Jesus ger oss 

alltid en ny chans och möjlighet att återigen vända om till Honom och vandra efter Guds Ord och bud 

så länge som det heter "idag". Jag kommer aldrig att ångra att jag gjorde det valet, och det kan jag 

lova att det gäller Dig också, för Jesus kommer att vara likadan gentemot Dig som mot mig, för Han är 

densamme och gör inte skillnad på person. Och till sist: Jesus sviker Dig aldrig. Aldrig. Älska Honom, 

och Han ska leda Dig in i Sitt Rike, fullt av nåd, frid och barmhärtighet mot de svaga. 

Guds välsignelse till Dig som läser detta. I Jesu Kristi Nasaréns Namn. 
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Inatt vaknade jag halv två på natten med något som låg starkt på mitt hjärta och jag tror att det kom 

från Herren Jesus. Jag lägger fram det som det låg på mitt hjärta. 

Det finns tendenser här och där inom vår kristenhet till att göra bön till en metod, där jag tex genom 

att använda manipulation eller en viss teknik kan få kontroll över hur Gud ska besvara min bön. Detta 

är faktiskt att göra Gud till en maskin, istället för en levande person med egna känslor, egen vilja 

och egna planer, och som jag har en relation till där jag inte kan förutsäga resultatet. Jag ska ta ett 

exempel på hur jag menar. 

Det var ju nyss jul och min kärlek till mina syskonbarn kanske inte var större än annars, men min 

benägenhet att besvara deras böner jakande var nog större än vanligt. Säg att ett av mina 

syskonbarn, Lo, skulle ha kommit fram till mig och med en vänlig röst och ett leende sagt: "Konrad, 

kan jag få en läsk, tack?", så är det nog troligt att jag svarat "ja, det får Du!", dessa dagar. Dels 

eftersom det skulle ha varit ett sätt att närma sig mig med en sådan önskan som jag skulle ha tyckt 

om, men också eftersom jag inte träffat min bror Kristoffers barn på länge och det ju varit jul. Men 

eftersom jag är en person och inte en maskin, så kan Lo komma nästa dag med exakt samma bön, 

samma tonläge i rösten och göra allt annat på exakt samma sätt, men denna gång svarar jag nej. 

På samma sätt är det med våra böner till Jesus. Han är en levande person, med känslor, vilja och egna 

planer, och om jag, som bara är en människa, inte skulle uppskatta om mina älskade syskonbarn 

började behandla mig som en maskin eller manipulera mig, så tror jag inte heller att Herren Gud gör 

det. Tvärtom, jag tror att det faktiskt bedrövar Jesus och sårar Hans hjärta. Om vi verkligen älskar 

Jesus av hjärtat och vår kärlek inte är tomma ord, så låt oss då närma oss Honom i vår bön som en 

person, full av nåd och majestät, och inte som en maskin. 

En av de mest centrala delarna i bön till Herren Jesus är därför inte en viss teknik, utan en kärlek till 

Honom, en innerlig nära relation, där jag lyssnar in Honom och Hans känslor och vilja inför det jag ber 

över. Om vi ber efter Guds vilja, då får vi svar, säger Guds Ord. 
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Så här i början på det nya året anser jag att det är rätt tid att fästa blicken framåt. Jag har några saker 

som ligger starkt på mitt hjärta för kristenheten i Byske i synnerhet, men till övriga delar av Sverige 

också. 

Jag känner att det vi ska göra nu är att Kristi kropp ska löpa mot målet och löpa för att vinna. Vi ska 

betänka att vårt hemland är himlen och ha våra tankar och hjärtan upptagna med Jesus Kristus och 

Guds Ord. Vi ska ha samma motto som US Marines, ett av USA:s elitförband: No one get's left 

behind. Vi lämnar inte någon bakom oss. Nu ska alla med. Som Moses sa till Farao: vi går allihopa. 

Unga och gamla, svaga och starka, friska och sjuka. 

Vi ska också låta Jesu barmhärtighet och omsorg prägla våra hjärtan. Uppmuntra varandra. Trösta 

varandra. Styrka varandra. Visa omsorg och omtanke om varandra. Och, inte så populärt, men helt 

nödvändigt om vi ska nå målet: korrigera och tillrättavisa varandra. 

För om vi vill nå målet; himlen, så måste vi följa Vägen dit, dvs Jesus, och är någon på väg ner i ett 

dike så heter receptet bön och korrigering med ord framförda i ödmjukhet, kärlek och vishet. Och om 

någon hamnar efter på vägen, avvisar Din välmenande korrigering, hamnar snett och sedan vill 

komma med in på Vägen igen, så låt inte Ditt hjärta för ett enda ögonblick odla tanken: "nu är det 



hans problem, jag varnade och som tack fick jag hårda ord, och nu vill han vara med igen, men det 

kan han glömma". Sådana tankar är inte Kristi tankar, det är inte Den Gode Herdens hjärta. I Guds 

Rike lämnar vi de nittionio och ger oss iväg och söker upp det förlorade fåret. 

Vi lämnar inte någon bakom oss. Vi gör allt som står i vår makt utifrån den kraft och vishet Herren ger 

oss genom Sin Nåd för att alla, hela Kristi kropp, ska komma med hem. 

Vi löper för att vinna i kraft av Lammets blod. Amen. 

 

2 janauri 2017 

"Ty kärleken är stark som döden, dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som en 

eldsglöd, en Herrens låga. De största vatten kan ej släcka kärleken, strömmar kan ej dränka den." 

Höga visan 8:7-8 

 


