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Förord

Hej läsare!
I denna lilla bok berättar 
människor från olika bakgrun-
der om sina liv. Många av 
dem borde egentligen inte 
leva längre. De borde ha 
dött av droger, våld eller 
självmord. Men de gläder 
sig över ett nytt liv i har-
moni med Gud. Diskoutkas-
tare, kriminella motorcyklis-
ter, idrottare, en soldat från 
främlingslegionen, en partytjej 
och en hemlös missbrukare. 
De flesta av dem var stenhår-
da ateister, en var till och med 
satanist! Då måste det ha hänt 
något speciellt när sådana 
människor plötsligt tror på 
Jesus. Eller vad tror du? 

Många har upplevt äkta 
under som de strax ska be-
rätta. Men berättelserna 
och min egen erfarenhet vi-
sar att undret i sig själv inte 
räcker till för att människor 
ska kunna leva i harmoni 
med Gud och ändra sig. Ta 



till exempel John Newton, författaren till den väl 
mest bekanta och vackraste sången i hela världen 
“Amazing Grace.” Denna sång har blivit översatt till 
många språk och ännu idag så tolkas den av otali-
ga sångare på nytt. Visste du att denne man var en 
skrupellös kapten på ett slavskepp? 

Han var känd på alla hav som en ond svärjare. Är 
det inte ett under att ur en så fördärvad mun kan 
det komma en sång som i melodi, text, elegans, 
skönhet och sanning knappast kan överträffas. Det 
är ett under. Men var och hur skedde detta under? 
John Newton hamnade i en storm och som erfaren 
sjöman visste han att han inte hade en chans den-
na gång. När allt var förlorat skrek han ut i nöd till 
Gud. Plötsligt lade sig stormen. Ingen hade kommit 
till skada. Det gjorde ett väldigt starkt intryck på 
John Newton, men det ändrade honom inte auto-
matiskt. Han fortsatte att transportera slavar. Han 
fortsatte att svära. Men han hade börjat söka den 
Gud som räddat honom. När han några år senare 
förstod vem Jesus Kristus är och vad Jesus gjort för 

honom på korset då blev han medveten 
om sin skuld, men också om Guds 

förlåtande nåd. Vid korset hade 
det mäktigaste undret skett. 

Gud har i Jesus Kristus li-
dit för vår skuld för att vi 

inte ska få det vi förtjä-
nar. Så mycket har Gud 
älskat världen. Detta 
under förändrade den 
skrupellösa kaptenens 
hjärta så att han skrev 
dessa rader: 



Från och med nu kämpade John Newton mot 
slavhandeln. Guds kärlek hade gjort en ny männ-
iska av honom. Med min morfar var det likadant. 
När kriget bröt ut blev han förlagd längst fram vid 
fronten. En dag bombarderades de kraftigt. De 
var i en stenig trakt och granaterna gjorde dödliga 
skott av de sprängda klippblocken. Den som kunde 
tog på sig sin ryggsäck. Min morfar kunde inte det. 
Han kurade ihop sig i en klippskreva och åberopade 
Gud instinktivt. Runt omkring honom flög granater 
och stenar och det tycktes inte få något slut. När 
beskjutningen upphört och dammet lagt sig fanns 
inget levande i närheten. Fienden kom närmare och 
min morfar kände att det var slut. Han hade ingen 
kraft mer att nå fram till sin trupp som nu dragit iväg 
till fots. Plötsligt såg han en häst. 

Den bara stod där. Utan några som helst skador 
och sår mitt i granatregnet och stenarna. Min mor-
far tittade inte två gånger utan kastade sig upp på 
hästen fast han aldrig ridit förr och nådde så sin egen 

Amazing grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me!

I once was lost, but now I am found,
Was blind, but now I see.
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trupp. Ända upp i hög ålder sa han gång på gång: 
“Varifrån kom denna häst?” Han frågade detta för 
att väcka oss till eftertanke. Han hade svaret redo. 
Och ändå?? Det dröjde ytterligare tjugo år innan han 
upplevde det ännu viktigare undret: Guds kärlek i 
Jesus Kristus på korset! Men när han bekände sig 
till Guds kärlek i Jesus Kristus på korset började ett 
nytt liv som hela familjen var betjänt av inkluderat 
mig. För när jag såg på andra morfäder i andra famil-
jer så kunde jag bara tacka Gud för min egen. 

Han var inte bara en trevlig karl utan en välsignelse 
för otaliga människor och det gäller även oss – hans 
efterkommande. Men även vad gäller min morfar så 
ser du: det finns ingen automatik i ett under. 

Många menar att de inte skulle ha några fler frå-
gor om de bara kunde uppleva ett under, men mot-
satsen är ofta fallet. Det är då som frågorna verkli-
gen infinner sig. Då måste man ha svaren. Vi måste 
bli riktigt övertygade, men då behöver vi också rik-
tig information. Och om du tidigare bara fått falsk 
eller icke trovärdig information om Gud, så betyder 
inte det att det inte också finns riktig information. 
Gud har gett oss den i Bibeln. I min lilla bok handlar 
det om mer än under. Det handlar om denna vikti-
ga information från Bibeln, som du behöver för att 
kunna leva i harmoni med Gud.
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Min erfarenhet som 
diskoutkastare

Jag bor nu i mellersta delen av södra Lappland i 
Sverige, mitt i skogen, och kan inte alls beskriva hur 
bra jag mår där. Först och främst den rena luften. 
Jag älskar att jobba i skogen, hugga ved och sedan 
njuta av timmarna framför elden i kaminen eller i 
bastun, göra utflykter med hundarna och glädjas 
över den vänlighet som de flesta människor visar 
mig. Jag har funnit min 
frid. Det har ändå inte 
först och främst något 
med de yttre omständig-
heterna att göra utan 
med att Jesus har gett 
mig sin frid. 

Jag har arbetat många 
år som dörrvakt vid 
diskotek i Stuttgart. Men 
hur hamnade jag där? 
Och ännu intressantare – hur kom jag därifrån? Det 
ska jag berätta för dig. Det var mer än ett under. 

Jag har vuxit upp i ett kristet hem och mina för-
äldrar har verkligen levt sin tro. Jag hade ändå en 
tuff barndom. Jag föddes som tysk i Rumänien och 
när jag var fem år flyttade mina föräldrar med oss 
fyra barn tillbaka till Tyskland. Jag blev mobbad på 
grund av min gammaltyska dialekt, och på grund av 
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flera flyttar var jag alltid den där utanförkillen som 
man skulle försöka bryta ner. Jag var inte den elake, 
jag ville bara ha lugn och ro. Men man lät mig inte 
få det. Alltså kraschade det igen och igen. Det blev 
bara värre. I mig kokade en giftcocktail av smärta, 
frustation, vrede och hat.

När jag var fjorton var jag med på en samling som 
vår kristna församling hade, och jag förväntade mig 
inte alls någonting. Jag var mot allt och alla. Men 
det blev så att det gästtalaren sa talade så starkt till 
mig att jag menade att gamlingarna hade berättat 
om mig för honom. Jag var så sur att jag sökte upp 
honom nästa dag och frågade vem som berättat all 
den där skiten om mig för honom. Han hade ingen 
aning vad jag pratade om. Jag stod där och såg gan-
ska dum ut. När jag gick till nästa föredrag upplev-
de jag någonting som jag aldrig förut hade upplevt. 
Det var som om Gud talade direkt till mig. Gud hade 
mikrofonen och gästtalaren var bara högtalaren. 
Jag blev så fångad och gripen att jag glömde allt 
runt omkring mig. 

Jag såg för mina inre ögon Jesus på korset. Jag 
begrep vem Jesus är och vad han har åstadkommit 
för mig på korset. Jag visste att andra varit skyldi-
ga mig, men jag begrep att jag behövde förlåtelse 
för mina egna synder. Jag måste ta ansvar för mitt 
liv och mina gärningar och kunde inte längre skylla 
på andra. Jag sökte förlåtelse för mina synder. Jag 
kommer aldrig att glömma ögonblicket när Jesus 
kom in i mitt liv och tvättade mig ren, när vi bad till-
sammans. Jag kände mig obeskrivligt ren och 50 kg 
lättare. Ett nytt liv hade börjat. 

Predikanten sa under bönen att han hade intryck-
et från Gud att han ville säga till mig att jag skulle bli 
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evangelist. Tanken var välgörande, att Gud hade en 
god plan med mitt liv. Jag var besluten och euforisk. 
Nästa dag väntade en grupp killar på mig efter sko-
lan. Den förste slog mig i magen, den andre i ansik-
tet men jag slog inte tillbaka. Jag hade ny kraft. De 
frågade mig vad felet var och jag sa till dem att jag 
nu var kristen. De tittade dumt på mig och lät mig 
vara ifred. Sedan dess hade jag inte fler slagsmål. 
Min levnadskurva steg brant uppåt. Jag ansträngde 
mig i skolan och var med i bibelgruppen i skolan. 
Dock kom någon gång plötsligt min kurva att böja 
sig neråt...

Jag hade under tiden några “vänner” och de sa 
alltid: “Var står det i Bibeln att man inte får göra det 
här? Och det där?” Så kom det sig att jag långsamt 
kom att göra en del saker som jag skäms över i dag. 
Jag märkte inte att saxen gick mellan min kunskap 
om Gud och mitt liv alltmer. Jag visste mer om Bi-
beln och Gud än andra i min ålder och det lurade 
mig. Mitt liv blev allt mindre i harmoni med Gud. 

Då kom den mörkaste dagen i mitt liv... 

Jag hade börjat en utbildning som trädgårdsmäs-
tare, arbetade på dagen i stan, svettades och frös 
samtidigt. Det var farligt. Jag måste få tag på en 
jacka, men jag var ensam på byggplatsen. Jag kun-
de inte lämna maskiner och verktyg utan uppsikt. 
Då kom tanken - ta firmabussen och åk snabbt hem 
och hämta en jacka. Mitt hem låg bara 1km bort. Jag 
visste verkligen att jag inte borde göra det. Hela 
larmsystemet i mig gick igång. Men jag ignorerade 
det, satte mig i bilen och åkte iväg. Precis i korsning-
en, där jag bodde, kom en cyklist emot mig. Det 
kraschade och jag for med fronten in i honom. Jag 
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hoppade ut ur bilen och tillsammans med en som 
just kom ville vi ta upp den påkörda mannen på 
gångvägen, och då märkte jag att hans ben stack ut. 
Han var medvetslös. Jag trodde att han skulle dö. 

Mina föräldrar kom chockade ut ur huset, ambu-
lansen kom, skolan var slut och eleverna gick förbi på 
väg till busstationen. Då satt jag redan i polisbilen. Jag 
hörde tusen röster i huvudet: Din hycklare! Du tror 
på Jesus och vad gör du? Jag utsatte inte bara denne 
unge man för fara, utan jag skämdes också inför Je-
sus som jag älskade. Och om Gud hade en plan med 
mitt liv då hade jag precis förstört den, tänkte jag. 

Den unge mannen överlevde, han fick genomgå 
flera operationer. Åh, vad jag skämdes när jag be-
sökte honom och bad om förlåtelse. Jag kan inte 
alls beskriva hur mycket det betydde för mig att 
han godtog min ursäkt och faktiskt förlät mig. Dock 
måste jag betala operationskostnaderna. Bara ar-
ton år gammal var jag ordentligt skuldsatt. 

Jag drog mig tillbaka till träningslokalen och trä-
nade som besatt. 

Hela min frustration tryckte jag in i järnet. Jag 
hade obeskrivliga inre smärtor. Mannen hade förlå-
tit mig men jag kunde inte förlåta mig själv. Jag bön-



föll Gud och minns mycket väl att Gud fick mig att 
rikta tanken mot Jesus Kristus på korset. Där hade 
han betalat för min skuld. Jag begrep att Gud hade 
förlåtit mig. Inte för att det jag gjort var så ringa, 
utan för att det är så stort och betydelsefullt vad 
Jesus gjorde där på korset. Jag var så tacksam för 
att han förlåtit mig. Men på något sätt hade domi-
noeffekten fått grepp om mig efter mitt handlande. 
Skuld, skam, tillbakagång, det ena efter det andra 
och jag var helt överspänd. Bibeln kallar det “syn-
dens makt.” Man menar att man har “en liten synd” 
under kontroll, men det kan innebära att man för-
lorar kontrollen över hela livet. Det gick verkligen 
utför för mig. 

Till det yttre gick det i medvind. Jag var mycket bra 
i bodybuilding, vann det ena mästerskapet efter det 
andra, blev klappad på axeln och fick erkännande, 
men ingen visste hur det såg ut inne i mig. Många av 
mina träningskompisar jobbade i ett vaktbolag och 
snart frågade en av dem mig om jag ville arbeta i 
diskoteket. “Du har skulder och vi behöver en dörr-
vakt.” Jag hade ingen lust till det men jag behövde 
ju pengarna. Jag ville betala av på de skulder jag fått 
i samband med olyckan så jag antog anbudet. 

Av den första kvällen blev det flera år. Jag kun-
de fylla böcker med allt som jag upplevt där. Våld 
var temat. Nästan varje kväll var det slagsmål. Ofta 
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också gruppslagsmål mellan fientliga grupper. Då 
pågick kriget i Jugoslavien och det kom bosnier, 
serber, kroater, albaner... Ryska gäng var redan eta-
blerade, italiensk maffia, turkiska och kurdiska grup-
per, kriminella rockare, skinnskallar... 

Vad som chockerade mig også var verkligheten 
bakom fasaden. Först tänkte jag: Åh, han är viktig! 
Hon är vacker! Det var partystämning. Alla var på 
gång! ... Var och en visade sin “bästa sida” ... den var 
dock ofta inte annat än påhittad eller förljugen. Allt 
- helt enkelt ALLT - var en ytlig illusion. Vi var en stor 
klick kampsportare, kraftsportare, motorcykelkillar 
... och man pratade om “brödraskap”, kramades 
som hälsning, klappade varandra på de breda axlar-
na, men idag har ingen något med någon annan att 
göra. En har knyckt kvinnan från en annan, en har 
lurat någon vid en bilaffär, en togs med två kg ko-
kain av polisen och har sedan förrått alla andra för 
att vinna egna fördelar... De hatar varandra, många 
har till och med slagits och hamnat inför rätta. Jag 
har nån gång under denna tid märkt att “med såna 
vänner behöver man inga fiender.” Har du vänner 
eller är dina “vänner” dina fiender. 

Det gick upp ett ljus för mig när jag en kväll frå-
gade: “Var är den där Roland?” Roland var en väl 
ansedd man i vår grupp. Han hade kommit fyra vid 
de tyska mästerskapen. Svaret blev: “Glöm Roland! 
Han har problem med sin fru och har slutat träna. 
Han ser eländig ut!”

I det ögonblicket blev det klart för mig. Du har 
inga vänner her. Det är ingen som är verkligt intres-
serad av dig. Jag frågade: “Kommer ni att prata om 
mig så också om jag har problem? Kommer ni bara 
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att låta mig falla?” De tittade förfärat på varandra. 
Jag kan inte ens börja formulera min vrede i ord. Jag 
vet inte vem jag är mest arg på, mina “vänner” eller 
min egen dumhet, att jag verkligen menade att jag 
hade vänner bland dessa. 

Jag intresserade mig mer och mer för det inre i 
människan. För realiteten bakom fasaden. Jag var 
intresserad av äkthet och inte av smink. En gång 
kom en grupp modeller från Milano till vårt disko, 
och efter en stund kom en av dem ut för att få en 
nypa luft. Jag var ensam med henne och frågade: 
“Hur går det för dig?” Hon sa: “Super! Party!” Jag 
förblev allvarlig och frågade henne: “Men ärligt. 
Hur går det egentligen för dig?” Hon tittade förfä-
rat på mig. Ögonen fylldes av tårar och hon snora-
de och grät. Jag visste inte vad som hänt, men som 
det visade sig hade hon aldrig upplevt att någon in-
tresserat sig för hennes “innersta.” Hon berättade 
sin historia. Hon hade blivit utsatt för övergrepp av 
sin far, bortstött av sin mor, och satt på piller av sin 
modellagentur för att förblir slank och strålande. 
Framför mig stod en underskön kvinna men inom-
bords var hon ett vrak. Det som skrämde mig var 
att hon aldrig haft erfarenheten av att någon verk-
ligen intresserat sig för henne. Vem hon verkligen 
var, hur hon verkligen mådde? Alla hade bara varit 
intresserade av hennes yttre. Hennes hela liv rörde 
sig om hennes yttre och i verkligheten sprang hon 
bort från sitt inre. Hon trängde bort det, tryckte 
ner det med fest och droger. Men inget kan lindra 
denna inre tomhet, såren och smärtan. Den är rea-
liteten! Känslan att inte vara älskad, vetskapen att 
ingen verkligen intresserar sig för en kan krossa en. 
Den är lika verkligt som ett träd eller en sjö. Dessa 
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känslor finns där. Gud vare tack att jag alltid har fått 
uppleva att Jesus börjar precis här. I hjärtat! Jesus 
är inte intresserad av ytligheter. Han känner dig. 
Han ser dig. Han kan hjälpa dig. 

Då ville jag veta det. Jag hade hundratals guds-
tjänster bakom mig med vackra predikningar om 
Guds kärlek, om allt vad Jesus hade gjort. Jag ville 
se det här och nu. Idag, i vår tid. Här i detta elän-
de. Jag kände mig extremt utmanad. Jag visste att 
Jesus kunde hjälpa denna människa, men å andra 
sidan visste jag inte hur. Jag kunde inte själv sno 
ihop något under, och var knappast i läge att hjälpa 
någon annan. Jag kände mer och mer medlidande 
med dessa människor och jag bad alltid för dem. 
Jag läste Bibeln mer intensivt för att hitta svar på 
människors frågor, och allt flera människor ville tala 
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med mig om Gud. Idag känner jag många som blivit 
räddade av Jesus från den djupaste smuts och blivit 
förändrade. Några kommer snart att berätta. 

Innan jag började arbeta som dörrvakt hade jag 
fattat ett par beslut för att skydda mig själv. Jag 
hade redan tillräckligt med problem, Därför sa jag 
till mig själv: “Inga lögner och oärliga saker. Behand-
la alla rättvist. Inte stjäla! Och inga kvinnoaffärer!” 
Det hade varit riktigt illa om det nu in i detta kaos 
kommit ett barn till världen. Och så hände sig att jag 
hamnade i situationer som jag idag kan se tillbaka 
på med ett litet leende. Det kom alltid kvinnor och 
ville ha något av oss. Som dörrvakt stod man alltid 
högt i kurs. En sa: “Vill du vara min skatt i natt?” Jag 
sa alltid: “Nej tack!” “VA? ÄR JAG INTE VACKER NOG 
FÖR DIG?!” Jag sa då alltid att det inte hade något 
med det att göra utan helt enkelt med min tro. 

“Jag tror på Gud och Gud är kärlek. Alltså tror jag 
på den verkliga kärleken. Jag skulle aldrig missbruka 
en kvinna bara för en natt. Du är mer värd än så!”

Då såg de förundrat på mig. En frågade mig vilka 
droger jag tog. Men när de märkte att jag menade 
allvar såg jag denna längtan i deras ögon. Denna 
blick som jag aldrig glömmer. För om den drömmer 
alla. Om den äkta, sanna, rena kärleken. 

Det spred sig att jag trodde på Gud och jag blev 
förvånad. Allt fler människor ville prata med mig. 
Skinnskallar, huliganer, rockare, teknodiggare, 
horor, narkotikamissbrukare, transvestiter, fattiga 
och rika. Människor från samhällets alla scener. Och 
alla hade samma fråga. Finns det något Gudsbevis? 
Vad är meningen med livet? OM Gud finns hur kan 
han då vara rättfärdig? Hur är det med alla religio-
ner? Vilken är den sanna? Vad kommer efter döden? 
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I grupper tror sig ingen kun-
na tala om sådana saker fast 
alla har dem på hjärtat. 
Man pratar om fotboll, 
träning, om bilar och 
motorcyklar och om 
kvinnor. En dag dog en 
kollega till mig i en bilo-
lycka. 

Då märkte alla igen hur 
meningslöst allt är som 
vi slösar vår tid på. Då var 
dessa frågor på allas läppar. 
En och en kom de till mig och frå-
gade: “Var är han nu? Vad kommer ef-
ter döden?” Gud har lagt dessa frågor i våra hjärtan 
eftersom han vill ge oss svaren på dem. 

Det betyder inte att vi fundamentalt har evigt liv 
i oss utan att frågorna och längtan efter evigheten 
finns i oss. Jag minns ännu hur chockad jag blev när 
min morfar dog. Jag trodde som barn att man lev-
de för evigt. Döden gjorde mig upprörd. Och än en 
gång dyker frågan upp: “Om Gud vill att vi ska leva 
för evigt varför måste vi då dö?” Först tänkte jag att 
döden var ett Guds straff men motsatsen står att 
läsa i Bibeln. Gud vill att vi ska leva för evigt. Gud har 
ett problem med detta att ge oss evigt liv här och nu. 
Men vilket är problemet? Helt enkelt – synden. Det 

Även evigheten har han lagt i 
människornas hjärtan.

Predikaren 3:11
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finns en enkel matematik. Evigt liv plus synd är lika 
med evig fasa. Föreställ dig att du hade evigt liv och 
en människa skulle röva bort dig och spärra in dig i 
en källare och tortera dig. Fem veckor, tio år, 3000 
år... Märker du nåt? Livet på denna jord skulle bli ett 
helvete. Eftersom vi människor fortsatte att synda 
så måste Gud begränsa livet. Med döden begränsar 
Gud det onda, men också vårt lidande. Allt lidande 
har uppstått allt eftersom för vi människor lever inte 
i harmoni med Gud, eftersom vi förstör våra liv och 
vårt livsutrymme och exponerar oss för alltfler an-
grepp. Lidandet här i världen är inte Guds vilja utan 
beror på människans skuld. Men det är ännu möjligt 
att vända om till Gud och ett liv i harmoni med ho-
nom. I himlen kommer det inte att finnas mer död 
och inget lidande och det blir av en enda orsak: Där 
finns inte några syndare mer. Där kommer bara att 
finnas människor som vänt om från sina synder och 
bett om förlåtelse för dem och som tagit emot detta 
genom Jesus Kristus. Med sina liv här på jorden bevi-
sar de att de vill in i den heliga himlen och också hör 
dit! Därför predikade Jesus gång på gång: 

Gud har gett oss svar på alla våra frågor i Bibeln 
och ofta ser man plötsligt allt i ett nytt perspektiv, 
så som med ämnet döden. Först såg jag bara det då-
liga med döden, men idag vet jag att det för många 
är en befrielse, en gräns för lidandet och en sorts 
inneslutning av det onda. Och med döden är det ju 

Tiden är inne, Guds rike är nära. 
Omvänd er och tro på evangeliet. 

Markus 1:15
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inte slut. Gud erbjuder oss evigt liv i sin nya eviga 
och härliga värld. 

En man sa därför: “Lär oss at våra dagar är räknade 
så at vi får visa hjärtan” Ps. 90:12

När vi tänker efter om döden skulle ångest kunna 
gripa oss eller tanken på meningslöshet, men om vi 
ber Gud att “Lär oss” och vi betänker Guds ord så 
kan vi bli kloka. 

Jag tog helt enkelt med mig Bibeln, slog där i 
diskot gång på gång upp den och läste i den för alla 
som ja pratad med om Gud och livet. Efter detta 
kom min diskochef till tro och en av mina kolleger. 
Bådas dop var en stor fest. Min kollega kommer att 
berätta senare i boken. 

Jag visste inte hur jag skulle gå vidare. Å ena si-
dan märkte jag att Gud använde mig. Jag ville inte 
lämna dessa människor i sticket. Å andra sidan blev 
allt ändå sämre. Många typer ville döda mig och jag 
undkom flera slagsmål. Men rädslan spetsade till 
sig. Jag var helt söndertrasad, men klarade inte att 
ta språnget ut från diskot. 

En natt skedde ett under, annars vore jag död.
En man hoppade på mig från sidan med en kniv. 
Jag hade ingen chans att försvara mig. Jag skrek 

inombords “Herre, hjälp!” Mannen stod framför 
mig som en staty. När 
den första skräcken 
lagt sig märk-
te jag att han 
inte utplånat 
mig. Men 
knivspetsen 
var där intill 
min överkropp. 
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Jag hade knogjärn i handen och funderade på att 
slå till. En röst sa mig: “Du kommer att få rätt inför 
vilken domstol som helst.” Men Jesus hade tydligt 
sagt till mig: “Om du inte litar på mig nu så kommer 
du att omkomma.” Jag är mycket tacksam till Jesus 
för hans klara och tydliga svar. Jag sa då till angripa-
ren: “Gör inte dig själv olycklig och ge mig din kniv.” 
Då först rörde han på sig och gav mig kniven och 
gick! En av mina kolleger stod mittemot vid en vägg 
kritvit i ansiktet och sa: “Din Gud lever verkligen!” 
Ingen hade hört mina inre skrik på hjälp. Men alla 
som var närvarande hade upplevt det. Ett äkta un-
der. Angriparen stod som en stenstod. 

När han hade gett mig kniven sköt en tanke ge-
nom huvudet. Jona. Jag tänkte: “Det var min ‘val-
situation’.” Med den mannen hade Gud också haft 
goda avsikter, men han gick i andra riktningen och 
även han var så gott som död. Han blev kastad över-
bord från ett skepp, och om inte en jättefisk hade 
slukat honom och spottat upp honom på stranden 
då hade det varit ute med honom. Och bara så där 
apropå. Fiskare hämtade en gång ut en levande man 
- efter ett par dagar - ur en jättehaj som de fång-
at. Men håret var borta och huden hade frätts av 
magsyra så att han var helt kal och blek. Kanske såg 
Jona också ut så när han blev uppspottad på land 
och kanske såg man därför på honom med förfäran. 
Hursomhelst sände Gud honom till de hårdaste och 
brutalaste människor som fanns på den tiden och 
de lyssnade på honom. I Ninive blev huden avska-
lad från levande människor och de blev senare upp-
ätna. Inte ens dessa människor hade Gud gett upp 
om och skickade sin budbärare för att förmå dessa 
människor att förändra sina liv.
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När jag tänkte på Jona så stod det klart vad Gud sa 
till mig. Han ville sända mig till folk som finns på oli-
ka scener, vem skulle annars gå dit? För mig var det 
fullständigt klart att min tid som dörrvakt var över. 

Vare sig du nu tror det eller inte så har jag sedan 
dess fått inbjudan till klubbhus 

som tillhör de mest fruktade 
motorcykelklubbarna för att 
predika Guds budskap. Jag 

har varit på bikerpartyn, på 
diskon, på bordeller, i öl-

tält, på folkfester, i fäng-
elser men också i skolor, 

på sjukhus och otaliga 
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marknadsplatser. Överallt söker människor svar 
på sina påträngande frågor. En MC president sa 
till mig: “Du får föra fram ditt budskap till allt mitt 
klubb. Men om du berättar skit kommer du att få 
på käften.” Det gillar jag. Då lyssnar de åtminstone 
och somnar inte som i många kyrkor. En gång hade 
sex personer dött i en mycket stor, tysk motorcykel-
klubb under en säsong. Den sista i självmord. Då vil-
le deras president att jag skulle säga ett par ord på 
deras viktigaste party. Tusentals lyssnade. Det var 
dödstyst. Många kom senare till vårt stånd och ville 
ha ett samtal eller ville ha en bikerbibel. En annan 
ordförande i en klubb kom till mig och sa: “Snälla. 
Be för mig. Jag är en fånge i min egen klubb. Jag 
kommer inte ut ur den! Jag vet för mycket! Kan du 
ge mig en bikerbibel?” Jag har upplevt det gång på 
gång att människor har dessa frågor om Gud och en 
längtan efter ett “äkta liv.”

En gång for vi med bikerbiblar till den största 
samlingen av motorcykelfolk jag känner till, 60.000 
människor! 

Vi hade lagt ut biblarna i ett öltält där det fanns 
plats för tusentals människor. Ingen tog någon bi-
bel. Jag bad: “Herre Jesus! Vad ska jag göra?!” Då 
kom svaret. “Ta biblarna och gå till toaletterna!” 
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För mig blev det genast klart varför och jag började 
samla in biblarna. Mina kollegor fattade ingenting 
och de sa: “Vad vill du med toaletterna? Vet du hur 
det stinker där?” Ja, det visste jag. Många klarar sig 
inte ända fram. Men till toan går de ensamma. Åt-
minstone männen. Kvinnorna går alltid i par. Och 
vad hände? Inom en kort tid var en full Chevrolet 
Suburban tom. De biblar försvann som varma bul-
lar. Och vad upplevde jag där? Det ofattbara! Ren 
rädsla! De kom, ville på toa, såg biblarna och ville ha 
dem! Men de var rädda! Rädda för sina “vänner”! 
De såg sig hektiskt omkring, om de verkligen var 
ensamma. Många gick och hämtade sin hjälm så att 
ingen skulle känna igen dem. Många kom springan-
de, snappade åt sig en bibel och sprang iväg. Ofatt-
bart! För mig blev det tydligt hur stor rädslan kan 
vara hos människor. De har dessa frågor. Men vad 
tänker deras vänner? Blir jag utskrattad? Förlorar jag 
min status? Blir jag ansedd som en vekling? Där talar 
de om sin “frihet” och är fångar i gruppdynamiken 
och klubbhierarkin. Jag är så glad att jag är fri. Je-
sus är det ju som andra tänker om mig. Den som bö-
jer knä inför Gud den faller inte ner inför människor. 
Jesus gör oss verkligt fria. Denna frihet önskar jag 
för dig. 

Sedan dess har många år gått. Jag kunde fylla 
böcker med allt jag upplevt i mitt liv de gångna åren. 
Det som alltid gång på gång fascinerar mig är berät-
telser från människor, som genom Jesus Kristus bli-
vit nya människor. Om du frågar runt hela världen: 
“Vilken person har störst inflytande på ditt liv?” så 
menar många människor att det skulle kunna vara 
Barack Obama eller Putin, men de flesta människor 
säger att det är Jesus Kristus. I alla nationer, i alla 
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generationer. Jesus är livsförvandlaren nummer ett 
och det är verkligen inget under för han är skapa-
ren. Han vet hur ditt liv kan bli lyckat. 

Det går väl inte att få till något värre. För sådana 
människor har vi inget hopp. Och vad ska det bli av 
det ofödda barnet? Det är väl den djupaste smuts man 
kan sjunka ner i. Men titta bara på den andra bilden. 

Det är samma kvinna. Med det födda barnet. Du 

Titta på denna kvinnas liv. 
Beroende av heroin, 

gravid i åttonde månaden 
och prostituerad.
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tänker kanske att det måste vara en annan kvinna, 
men det är samma. Hon säger: “När jag ser tillbaka 
på mitt liv kan jag bara säga att det verkligen finns 
en levande Gud. Utan honom hade jag aldrig kom-
mit ut ur detta eländiga hopplösa liv.”

Det gör mig stolt och entusiastisk. Är det inte 
ett under? Men det behövdes ju mer än ett un-
der. Människor som hade bekymrat sig om henne. 
Människor som hade bekymrat sig om den nyfödda 
flickan. Och framför allt måste hon höra om Jesus.

“De berättade för mig om Jesus och att bara han 
kunde göra mig riktigt fri. Plötsligt var allt så be-
kant. Jag mindes min mormor, som berättat om Je-
sus. Jag visste att det inte var en tillfällighet. Gud 
hade hört mina böner och precis börjat hjälpa mig!” 

Jag har träffat människor i hela Europa som berät-
tat om fascinerande upplevelser med Jesus. Det gör 
mig begeistrad! 

Människor frågar: Var-
för griper inte Gud in om 
han är allsmäktig?! 

Många människor tviv-
lar på Gud, för att världen 
är så brutal och orättvis. 
Många har redan frågat 
mig: “Om Gud är allsmäk-
tig, varför griper han då 
inte in?” Bibeln har ett 
enkelt svar på det. Om 
Gud bara vore allsmäktig 
då skulle han kanske göra 
det. Men ändå viktigare 
än det faktum att Gud är 
allsmäktig är att han är 
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kärlek. Och eftersom Gud är kärlek kan han inte allt! 
Ja, du läste rätt. Gud kan inte allt fastän han är alls-
mäktig. Jag ska förklara det för dig, Tänk dig ett mus-
kelpaket till man. Kan han tvinga en kvinna att gifta 
sig med honom? Han har väl styrkan till det, men om 
han verkligen älskar henne kommer han inte ens på 
tanken. Om han då ens hyste denna tanke skulle det 
betyda att han är en psykopat. Precis så är det med 
Gud. Han är allsmäktig. Gud har makten att få hela 
världen att underkasta sig honom och tvinga den till 
det goda och det rätta, men om Gud skulle göra det 
då skulle kärleken försvinna från universum. Världen 
skulle bli ett Nordkorea där alla jublar mot diktatorn 
men inombords hatar de honom. Gud skulle under 
all evighet inte bli kvitt bilden av en diktator. Men 
Gud är ingen diktator. Gud är kärlek. Han vill leva 
med oss som en far med sina barn i harmoni. 

En gång såg jag ett rörande reportage om den 
dåvarande norske statsministern. Han medlade i 
Jugoslavienkriget, sedan flög han till Oslo och åkte 
omkring i flera timmar i den mörka staden i sökandet 
efter sin dotter. Hon var beroende av droger och han 
kunde inte stå ut med tanken att hon skulle gå under. 
Han ville hjälpa henne. Någonstans fann han henne. 
Han steg ur bilen och gick fram till sin dotter … och 
stod med utsträckta armar framför henne. I sin kär-
lek till sin dotter kan han inte tvinga henne att följa 
med honom. Hon måste vilja. Han kan inte tvinga sig 
på henne. Precis såär det med Gud. Vid korset breder 
Jesus ut sina armar för oss. Jesus berättade om den 
förlorade sonen. När han vände om sprang hans far 
emot honom, med utsträckta armar omfamnade han 
honom och kysste honom. Så visar Jesus på Guds 
kärlek. Du får komma! Men Gud kan inte tvinga dig. 
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När en man älskar en kvinna kommer han att för-
söka övertyga henne om sin kärlek. Då kommer han 
att göra allt han kan för att kvinnan ska känna ho-
nom, uppskatta honom och lära sig älska honom. 
Precis det gör också Gud. Det finns inget vackrare 
än att lära känna hans kärlek och att göra den erfa-
renheten att man kan fyllas av äkta kärlek till Gud. 

Äkta kärlek upptäcker i den älskade en ny värde-
dimension. Om en förälskad man skulle välja mellan 
hela världen och den kvinna han älskar så vore det 
inte något svårt val. Han skulle utan att tveka beslu-
ta sig för kvinnan. Och ännu en poäng: en förälskad 
man skulle fara till världens ände för att hjälpa denna 
kvinna om hon vore i nöd. Och precis det har Gud i 
sin kärlek gjort. Jag tror ingen av oss någonsin begri-
pit hur värdefulla vi är för Gud, för Gud är kärleken. 
Gud ser i dig ett värde som ingen människa upptäckt 
eller kommer att upptäcka. Och Gud har kommit till 
denna världen för att rädda oss. Jesus gick inte bara 
till världens ände utan in i lidandets djup, in i smärta 
och den kvalfyllda döden för dig och för mig, för att 
vi skulle få det vi inte förtjänade. Vid korset har Je-
sus betalat priset för vår skuld för att vi ska kunna 
vara fria, för att vi inte ska komma till den eviga rät-
tegången och gå förlorade, utan för att vi ska kunna 
få förlåtelse, äkta acceptans och evigt liv. Så mycket 
älskar Gud dig. Där vid korset får du av ingen mindre 
än Gud ett personligt värde som ingen annan kan ge 
dig, och inte heller kan ta från dig. 

Gud kommer aldrig att tvinga dig att leva i harmo-
ni med honom eftersom han inte kan det. Men han 
väntar längtansfullt på att du ska vända dig om till 
honom. Han gör allt för att du ska förstå honom och 
hans kärlek. Ett äkta liv i harmoni med Gud har inget 
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med långtråkig pliktuppfyllelse att göra, utan med 
kärlek. Det är något som man måste vilja. Av över-
tygelse! Gud talar om att han ska ställa till med bröl-
lopsfest och att han bjuder in alla. Vid häckar och 
staket, på gator och fält, alla kan komma. Hade Je-
sus levt i Sverige vid den tiden hade han sagt: “Gå 
ute i skogarna och på höjderna och bjud in alla.” 
Det egendomliga med denna fest är att det inte 
finns några gäster. Alla är inbjudna, men som brud! 
Jesus vill bli vår brudgum och du får vara hans brud. 
För Gud handlar det om kärlek. Och älska kan man 
bara göra frivilligt och av övertygelse. Du måste inte 
tvinga mig till att gå på promenad med mina hundar 
för jag älskar det. Jag har kunnat hålla många bröl-
lop men det var ingen närvarande som sa: “Ja, jag 
måste!” utan alla sa “Ja, jag vill.”

Det är därför så viktigt att komma fram till en rik-
tig övertygelse. Vi har ofta så många falska överty-
gelser även för och om Gud. Många babblar bara 
om något som de har snappat upp och tänker till 
exempel att det inte finns några Gudsbevis. Men 
det är fel! Övertyga dig själv! Över hela världen hålls 
det seminarier om detta. Jag har själv hållit föredrag 
om det i skolor, på universitet och i offentliga bygg-
nader och till och med doktorer och professorer har 
erkännande sagt till mig att de inte kände till Guds-
beviset. Jag har skrivit en bok om det, “Gudsbevi-
set” som jag med glädje låter dig få gratis, om du 
skulle vilja läsa den. Du kommer att förvånas. Anmäl 
dig bara till novak.kor@gmail.com. 

Många menar att det bara är omyndiga barn och 
gamla farmödrar som tror på Gud. Då kan jag bara 
skratta. 
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Martin var en av grundarna 
och president för den mest fruktade 
motorcykelklubben i Nordtyskland. 

Idag är han pastor. 
Han berättar för dig hur det kom sig:
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M ånga ser en muskulös man och stirrar i respekt, 
men få frågar sig hur han kom att börja träna. 

Mina kamrater var alla större och starkare än jag. 
Jag kom i målbrottet först när jag var 16 och blev 
föraktad och ratad av tjejer. När jag var 18 år hade 
vinden vänt och jag förödmjukade dem som förut 
hade hånat mig. För mig handlade det aldrig om 
pengar eller droger utan om erkännande – och se-
dan om makt. Under senare delen av sjuttiotalet 
tittade jag på MC folk. Starka, långhåriga vikingaty-
per. Det gjorde intryck på mig. I armén knöt jag de 
första kontakterna och sedan skapade vi en motor-
cykelklubb i vår stad. Det utkristalliserade sig snart 
en hård kärna, som inte kände några gränser. De 
gemensamma utflykterna och festerna var utsidan. 
Vi började med koppleri, droghandel och andra kri-
minella aktiviteter. Själv tog jag inga droger. Jag såg 
vad drogerna gjorde med andra och jag föraktade 
det. Men själv hade jag blivit slav under sexmiss-
bruk, och anabola steroider var en turbo för mina 
aggressioner, våldsutbrott och maktbegär. Det blev 
allt svårare att få kickar. Tomheten blev allt större, 
perversionerna allt äckligare. Jag lyssnade på myck-
et hårdrock och mina aggressioner blev allt starka-
re. På den tiden gjorde jag saker som jag idag har 
svårt att fatta och som jag ännu skäms för när jag 
tänker efter. Hur djupt man kan sjunka. 

På en folkfest träffade jag en gammal bekant. Han 
var en fruktad slagskämpe och vida överlägsen mig. 
Det var dock så att han den sista tiden gav människor 
hopp istället för sparkar. Det gick ett rykte att han 
blivit kristen. Han hälsade vänligt på mig, men jag 
höll mig kort. “Ja, jag vet att Jesus älskar mig. Vad 
ska jag med det? Var är nu din Jesus? Ger han mig 
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äntligen den rätta kvinnan? Var finns han i krigen, 
barnmisshandeln, häxbränningarna, korstågen...?” 
Jag överöste honom med frågor som jag inte alls 
ville ha svar på. Han förblev tålmodig och frågade 
mig om han fick bjuda hem mig. I löpet av natten 
blev jag nykter. Vi satt hos honom och han förklara-
de för mig ur Bibeln ursprunget till det onda, Guds 
kärlek till oss, vem Jesus var och vad som hände på 
korset. Jag hade fram till dess tänkt att jag visste 
allt, men något sådant hade jag aldrig hört. Och det 
verkade vettigt, det som han förklarade. Hur var det 
med mig? Jag var ju alltid så cool. Men nu gick det 
upp ett ljus. Jag begrep att jag var skild från Gud och 
det faktiskt på grund av min egen skuld. Jag ville ha 
förlåtelse! Jag skrek innerligt efter förlåtelsen. Man-
nen bad med mig och en renande flod av frid flöt i 
mitt hjärta som en strid ström. 

Det är nu många år sedan. Jag hade som rockare 
haft ett spännande liv, men det jag sedan upplevt 
med Gud ställer allt detta i skugga. Mitt liv är spän-
nande, kraftfullt och vackert. I början av mitt nya liv 
hade jag en inre kamp, men här visar sig den sanna 
kraften. Här visar sig vem som är en segervinnare. 
Gud plockade ner mig från mina höga hästar men 
han fångade mig också. Jag har fått lära mig att leva 
av hans kraft. Förut hade jag bara ögon för muskel-
styrka, men jag var en syndens slav, kraftlös stod 
jag där inför mina prövningar. Idag vet jag vad äkta 
kraft är. Den kommer från uppfinnaren av kraften, 
Jesus Kristus! Denna kraft har satt mig fri. Jag var 
aldrig nöjd med det medelmåttiga. Förut måste det 
vara de vackraste kvinnorna, de tjockaste armarna 
och de mest iögonenfallande motorcyklarna. Det 
skulle inte räcka för mig idag. Att vinna lustar är 
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inget i jämförelse med den frid och den glädje som 
jag har i Guds ande. Jag önskar mina bröder i denna 
värld och alla andra, att de skulle få uppleva Guds 
förlåtande och förändrande kraft. Hej då och Guds 
välsignelse! 

Martin 
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Varifrån kommer 
det onda?

S atan var en Guds ängel med hög rang och som 
vi människor skapades han med en fri vilja. Gud 

hade kunnat skapa alla väsen så att de alltid skulle 
göra det goda och det rätta och aldrig begå några 
synder, men då hade vi varit viljelösa robotar. Tänk 
efter! Vem är den perfekta människan? En som gör 
det rätta och det goda, för att han är programme-
rad eller en som gör det goda och det rätta frivilligt 
och av övertygelse. Svaret är enkelt. Vi är perfekt 
skapade, inte för att vi “fungerar heligt” utan för att 
vi kan göra det goda och det rätta av övertygelse. 
Bara det är liv! Bara så är kärlek möjlig! Till kärlek hör 
en fri vilja. Ingen man kan säga till en kvinna: “Efter-
som jag är starkare än du, måste du gifta dig med 
mig.” Det vore sjukt. Lika lite kan Gud använda sin 
allmakt på ett så felaktigt sätt att vi lever i harmoni 
med honom på det sättet. Eftersom Gud älskar dig, 
har du en fri vilja. Kärlek utan fri vilja går inte. 

Guds kärlek har en bredare, avgörande del. Detta 
stycke av hjärtat i Guds kärlek är hans moral. Moral 
är hos Gud en förpliktelse till det goda och det rätta. 
Gud vill det bästa för hela universum, eftersom han 
är kärlek. Föreställ dig nu att Guds kärlek inte hade 
en moralisk karaktär. Hur skulle då Gud kunna vara 
god, när han ibland gör det dåliga? Hur skulle Gud 
kunna vara rättvis om han av och till är orättvis. Gud 
skulle bli till Satan om han inte följde sin egen mo-
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ral. Och Gud följer sin egen moral eftersom han är 
allvetande och vet att det goda och det rätta är det 
bästa. Som Guds avbild har vi likaså skapats som mo-
raliska västen. Djupt i oss vet vi vad som är rätt och 
orätt, precis som höger och vänster eller uppe eller 
nere inte ändrar sig. Gud har installerat i oss ett larm-
system som klart varnar oss när vi är i fara att göra 
något som skulle skada oss eller andra. Hjärtat börjar 
slå, ansiktet börjar bli rött, vi börjar svettas och allt 
inombords skriker: “Gör det inte!” Vår skuld består i 
att vi handlar mot Guds bud, mot vårt samvete och 
mot vår moral. Precis det gjorde jag när jag körde 
utan körkort och kort därefter orsakade en olycka. 
Jag minns precis hur allt inom mig skrek: “Gör det 
inte!” Vilken skada det blir när vi inte lyssnar på Gud! 

Gud har inte skapat det onda, utan Satan var ock-
så skapad “perfekt”, som jag förklarat. Men han vil-
le mer! Också han handlade mot sin moral och mot 
sitt samvete. Långsamt och alltmer konkret kom 
hans avsikter i dagen, att han vill stiga högre genom 
att svärta ner andra. Han satte inte ens stopp vid 
Gud. Satan sådde ut tvivel mot Gud och alltfler an-
klagelser och fick så fler och fler änglar att ställa sig 
bakom honom tills det blev öppet uppror. Gud hade 
kunna förgöra Satan, men då hade han under hela 
evigheten, inte blivit fri från bilden som den brutala 
diktatorn. Då skulle alla väsen tjäna Gud av plikt och 
rädsla men inte frivilligt och av övertygelse. Så som 
man i Nordkorea sjunger lovsånger till diktatorn, 
men alla i Europa vet att de flesta helst skulle vilja 
lämna sitt land – och omvänt skulle då ingen kunna 
komma in i Guds eviga rike. Men Gud är ingen dikta-
tor utan kärlek och han vill därför bara leva i harmo-
ni med dem som på samma sätt älskar honom. 



Alla väsen i universum kommer till slut att se, vem 
Satan verkligen är och vart det leder att tona ner 
honom och lyda honom. Många kommer att skaka 
på huvudet och säga: “Jag har ännu aldrig hört på 
Satan!” Därmed erkänner vi inte att vi lever efter Sa-
tans bud. Den praktiserande satanismen har bara 
ett bud: Gör vad du vill. Kanske hade du väntat dig 
något värre men tänk efter! Eftersom alla gör vad de 
vill så ser världen ut som den gör. Full av orättfärdig-
het, lidande och perversion. Och inte många gör vad 
Gud vill. Satan beskrivs också i Bibeln som “ljusets 
ängel” och det passar. Det verkar alltid önskvärt, 
det som han erbjuder oss men han för oss bakom 
ljuset in i mörkret. Satan lovar dig nöje och frihet när 
du gör vad du vill. Men på den vägen blir du förförd, 
kommer in i inre tomhet, meningslöshet, bundenhet 
och slutar i mörkret som Martin har berättat. 

Satan vill begränsa oss till det här sättet så att vi 
inte leva i harmoni med Gud. Eller så förför han oss 
med religiositet. Det gör honom detsamma vad du 
slösar bort din livstid på, bara du inte lever i harmo-
ni med Gud. Och för dem som söker efter Gud, har 
Satan under tiden byggt upp otaliga religionsattrap-
per. Tro vad du vill, lev som du vill, det är likgiltigt 
hur och vad, huvudsaken är att du inte är i harmoni 
med Gud. 

Gud vill fylla dig och forma dig efter sin helige 
ande och sitt väsen. Gud vill breda ut sin härlighet 
i världen i dig och genom dig. Bara på denna väg 
finns det sann glädje och uppfyllelse, kärlek och 
frid, ro och ordning. Utan Jesus kommer du att söka 
förgäves och finna motsatsen. 

Gud kom genom Jesus till denna världen för att 
förstöra Satans verk. (1 Joh. 3:8)
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Men inte med rått våld utan 
med kärlek. När Jesus led på 
korset ropade alla: “Stig ner 
om du verkligen är Gud!” På 
en Gud skulle man tro, en 
som slår till, som ställer ut sin 
makt till påseende. Men Je-
sus uppenbarade kärlekens 
makt i det att han bad: “Fader 
förlåt dem, för de vet inte vad 
de gör.” Se till att du förstår 
detta! Här ber Jesus för dem 
som plågat honom, piskat ho-
nom och som spikat honom 
på korset. Här ber han för 
sina mördare. Men han ber 
här också för dig och mig, vi 
som ignorerat Jesus eller kan-
ske till och med föraktat och 
bespottat honom. 

När solen går upp då viker 
mörkret och morgondimman 
löses upp. Så är det när Jesus 
kommer in i våra liv. Vid kor-
set har Jesus besegrat synd, 
död och djävul. Om sanning-
en blir känd då försvinner alla 
lögner. Jesus är världens ljus 
för att kunna föra oss in i san-
ningen. Men du har en fri vilja. 
Du måste först besluta dig för 
hur och med vem du vill leva. 
Det handlar om evigheten. 
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Gud sänder oss till dig med dessa ord: “Jag sänder 
dig till dem för att öppna deras ögon, för at vända 
dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud, 
så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland 
dem som er helgats genom tron på mig.” Apost. 26:18 

“Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så 
ska han fly från er. Närma er Gud, så ska han närma 
sig er.” Jakob 4:7
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M itt första möte med rockare hade jag när jag var 
sju år. Jag drogs genast in i deras förtrollning. 

Detta uttryck för makt, frihet och äventyr brände sig 
djupt in i mig. Djävulens existens var fakta för mig 
sedan barndomen. Jag gjorde flera ockulta erfaren-
heter. Genom detta gillade jag mer och mer att vara 
ond. En stark aggressivitet i mig utvecklade mig allt-
mer mot förfärliga slagsmål och en svår misshandel 
förde mig då också i fängelse. När jag sedan kom ut 
lärde jag känna Martin på en bar. Det blev genast 
tydligt för mig hur avslappnat detta muskelpaket 
hängde vid disken. Vi utvecklade en ovanlig vän-
skap, som håller till denna dag, fastän allt utveckla-
de sig helt annorlunda än vi till en början hade pla-
nerat, eller kanske är det just därför som vänskapen 

Martin var vid 
denna tidpunkt inte 

den ende i sin 
motorcykelklubb som 
kom till tro på Jesus. 

Flera rockare kom 
att besluta sig för 

Jesus allt eftersom. 
Alex ska berätta hur 

han upplevde det: 
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håller. Snart hade vi samlat en skara hårda killar runt 
om oss, som alla hade ett gemensamt: Vi ville spela 
i den översta ligan. Det dröjde inte länge innan vi 
kom ända till toppen i MC världen. 

Jag kom en kväll ut från ett diskotek. På parke-
ringen stod en grupp unga människor med gitarrer 
och sjöng fromma sånger. Plötsligt lösgjorde sig en 
ung man från gruppen, kom fram till mig, högg tag i 
min arm och frågade om jag hade fått förlåtelse för 
mina synder. Jag kände en obändig lust att slå till 
honom, men jag märkte att han måste vara bror till 
min polare Hauke. Jag ville veta vad som hänt ho-
nom. Hauke och hans bror Henning var kända som 
elaka slagskämpar och nu detta?! Vi stämde möte 
och några dagar senare kom han på besök. Jag mås-
te ärligt säga att jag inte förstod mycket av det han 
berättade. Kanske var jag inte heller beredd att ge 
mig in i ett allvarligt samtal. Han berättade om un-
der som tydligen hade ägt rum, om Jesus och myck-
et mer, men på något sätt gick allt detta mig förbi. 
Men vi träffades oftare. Hans närvaro gjorde mig 
ärligt talat gott. Han var “annorlunda” än de andra. 

Jag kunde inte ens i drömmen förställa mig att 
mitt liv på något sätt skulle förändras, men det gjor-
de det snabbt och abrupt när min vän Martin be-
rättade för mig, att han också hade upplevt Jesus 
Kristus. Vi var ju alla bröder och det kunde jag helt 
enkelt inte bara skjuta åt sidan. Jag blev tvungen att 
ta itu med det. Men jag drog mig tillbaka och bedö-
vade mig i två veckor med alkohol och droger och 
undvek alla människor som skulle kunna ha något 
att göra med denne Jesus. Men på något sätt lock-
ade det mig och jag ville veta mer. Jag gick till Hen-
ning och sa: ‘Om jag inte upplever Jesus precis så 
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verkligt som ni, då behövs det slag.’ Jag ville hänga 
ut det hårda men inombords hade order som jag di-
tintills hört börjat arbeta. När jag kommit in i hans 
lägenhet kände jag en oförklarlig frid som jag aldrig 
tidigare hade känt av. Vi satte oss och Henning bad. 

Jag sa då i enkla ord: ‘Gud om du finns, låt mig då 
få erfara dig.’ Plötsligt passerade då för min inre 
syn hela det liv jag hitintills levt. Främst bara de 
dåliga saker, som jag mestadels redan hade glömt 
bort! Varje minne kändes som om jag sysslade med 
smuts. Jag var en skrupellös människa och jag kän-
de mig allt smutsigare. Samtidigt stod det fullstän-
digt klart för mig att Gud var där. Öga mot öga med 
skulden som jag tydligt såg, stod det också klart för 
mig att jag skulle vara evigt förlorad om jag skulle 
dö nu. Jag skrek i min förtvivlan till Gud att han skul-
le förlåta mig. För mig var det som om rummets tak 
hade slitits upp och ett stort badkar fullt av vatten 
hade tömts över mig. Jag kunde känna hur smutsen 
bara tvättades bort. Jag visste att Gud hade förlåtit 
mig och det var en underbar känsla. 

Det är nu många år sedan och jag har aldrig ångrat 
detta steg. Sångaren i Scorpions har en gång sagt: 
‘Rock’n roll är vår tids sista äventyr.’ Jag menar att 
det verkliga äventyret är att lära känna honom som 
har skapat himmel och jord. Mitt hjärta tillhör precis 
som förut människor på samhällets skuggsida, för 
Gud har sagt att han har valt det som inte räknas för 
något i världen. Jag vill prestera något för Jesus och 
bidra med att så många som möjligt lär känna den-
na frihet som Jesus Kristus har skänkt mig.

Alex
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J esus hade sagt att vi måste 
födas på nytt och bli döpta 

av den heliga anden. Alex upp-
levde det när han hörde Guds 
budskap och trodde. Jag har 
fått uppleva detsamma vid min 
omvändelse. Det finns inget 
som höjer upp dig mer än den-
na inre renhet genom förlåtna 
synder och ett accepterande av 
Gud. 

Människor frågar sig: 
Hur kan Gud vara rätt? 
Efter den 11 september fråga-

de en man mig: “Varför släpper 
inte Gud en blixt på Bin Laden?!” 

Det frågar sig människor om 
och om igen. Föreställ dig att 
Gud skulle göra det. Poff! Bin 
Laden är borta. Tänk dig att 
Gud skulle ställa alla människor 
på rad, de onda till vänster och 
de goda till höger och var och 
en av oss på vår rätta plats. Så 
skulle han börja med blixtarna. 
Poff! Hitler borta, Stalin, Mao ... 
men var ska Gud sluta? Har du 
aldrig ljugit? Har du aldrig stulit?

Många säger då – jag förstår 
din poäng. Men det är väl ändå 
skillnad mellan de särskilt dåliga 
människorna och de normala? 
Naturligtvis. Men låt oss titta 
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lite närmare på det hela. I Tyskland fördes en ung 
man bort och dödades. När man fått tag i gärnings-
mannen frågade man honom varför han hade gjort 
det! Han sa, att han i åratal hade trakasserats av sin 
chef. Alltid skrek denne åt honom, sårade honom, 
gjorde ner honom... En dag for han med sådan frus-
tration från arbetet hem till sig och såg pojken på 
gatan. Han förde bort honom och tog ut sin vrede 
på honom. Förfärligt! Vem är skyldig? Naturligtvis 
gärningsmannen. Men hur är det med chefen? Ja 
det är ju ändå “normalt.” Vi lever i ett samhälle där 
det blivit normalt, att när man kommit upp sig så kan 
man trycka ner andra, som är under en, på så vis att 
man gör sig själv bättre genom att göra andra sämre. 
Men Gud anpassar sig inte till sådana normaliteter.

I Tjeckien sålde smugglare utspädd alkohol på 
marknaden och mer än 30 personer dog av det, 
blev blinda eller fick organsvikt... Staten lät ta bort 
all alkohol från hyllorna i landet. Många krävde 
dödsstraff för förbrytarna. Är det inte konstigt? 
Tänk efter! När 30 människor dör av dålig alkohol 
då tömmer staten i panik hyllorna. Men varje år dör 
tusentals av “bra alkohol” och då fyller man upp 
hyllorna igen. Skål! Hur smart är det? Hur många 
olyckor sker varje år med “bra alkohol”? Hur många 
våldsbrott, misshandlade partners och barn... 

I detta exempel kan du känna igen grodprincipen. 
När du lägger en levande groda i kallt vatten mår 
den bra. Om du lägger den i hett vatten hoppar den 
ut därifrån chockerad. Men om du lägger den i kallt 
vatten och långsamt hettar upp grytan då anpassar 
den sig till temperaturen tills 
den är ihjälkokt. Och precis 
det kan du se i vårt samhälle. 
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Vi hoppar chockerat upp som grodan när särskilt 
dåliga saker händer, men samtidigt har vi anpassat 
oss till så många dåliga, onda, falska och sjuka saker 
att vi inte alls märker det. För att uttrycka det gam-
malbibliskt: “Vi är döda och hårdkokta med grodan 
i syndens gryta.” Vi anser oss “normala” och Gud 
ska stoppa och bestraffa de särskilt dåliga. Vi förstår 
inte att vår “normalitet” ofta ligger långt borta från 
det som Gud anser riktigt och gott. Vad kommer på 
TV? Våld och perversioner. När jag en gång satte på 
TVn i Tyskland kom en deckare som producerats i 
Sverige. Jag blev verkligen chockad av brutaliteten 
och skräcken i denna film. Något så mörkt hade 
jag aldrig förut sett. Men vid det vänjer sig många. 
Dataspel där man bestialiskt mördas är normala. Vi 
märker det inte ens, hur vi låter oss hårdkokas. Blix-
ten som vi efterfrågar skulle drabba oss alla. 

Och samtidigt ska sägas: Om Gud skulle ranka 
synder, då ser han inte bara på de “dåliga gärning-
arna”, utan också på det goda, som vi inte gjort. 
Han ser också på vad den enskilde visste. Han ser 
på möjligheter och förmågor hos den enskilde. Gud 
kan väl vänta sig mer av en sund, bildad och väl-
mående människa än från en sjuk, obildad, fattig 
människa eller? Gud är verkligen rättvis. Om vi bara 
skulle ta de onda gärningarna i betraktande då fin-
ner vi snabbt de särskilt dåliga. Men när vi lägger till 
de andra faktorerna då kommer hela turordningen 
att hamna i ett enda virrvarr. Vi är kanske mer skyl-
diga än många andra, som genom sina onda dåd 
sticker ut, eftersom vi är så bildade och rika och 
ändå gör så lite gott!

Föreställ dig att Gud faktiskt skulle låta det blixtra. 
Alla människor måste ställa sig i en rad. De sämsta 
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till vänster och de bästa till höger och var och en 
på sin rätta plats. Gud skulle låta meddela om den 
första blixten. Men den skulle slå ner till höger. Hos 
den allra bäste. En blixt och sedan inga fler. 

Vi skulle fråga oss vad som händer. Är Gud orätt-
vis? Den bäste blev träffad av blixten. Varför? Titta hit 
nu! Vem är den bäste? Jesus Kristus. Där lider och dör 
Jesus på korset. Den oskyldige. Den rättfärdige. Och 
varför? För att vi inte ska få det vi förtjänar. Jesus dog 
för hela raden av människor. Jesus dog för hela värl-
den. Vad är det nu med det? Vad vill Gud få till stånd 
med detta? Ganska enkelt. Gud vill att vi ska vakna. Vi 
ser alltid på de sämre och rättfärdigar oss med det. 
“Om Gud inte straffar dem så har jag bestämt inget 
att frukta.” Vi håller oss för något bättre, eftersom 
vi jämför oss med de sämre. Men Gud vill att vi ska 
se på Jesus. Jämför dig med honom! Jesus visar oss 
vad ett äkta, vad ett “normalt” människoliv är. Jesus 
visar oss vad det innebär att leva i harmoni med Gud! 
Jesus visar oss vad äkta mänsklighet är. Gud vill att vi 
ska hoppa ut ur syndens kokgryta för att kunna leva 
ett äkta liv i harmoni med Gud. 

Så led också Kristus en 
gång för era synder. 

Rättfärdig led han i orättfärdigas 
ställe för at före er till Gud.

1 Petrus 3,18
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Jesus dog på korset för att vi inte ska få det vi för-
tjänar. Jesus har tagit emot blixten, som vi inte bara 
blint kräver för andra, men som vi faktiskt själva 
förtjänar. Här visar Gud sin rättvisa. Han säger inte 
bara: “Det är inte så illa, lite tvättsvamp över det!” 
Tvärtom – synden är hemsk. Den är förfärlig. Den 
förtjänar straff. Gud verkställer straffet. Men han tar 
straffet på sig själv, för att vi ska leva. För att vi ska 
inse hans kärlek. För att vi ska förstå hans nåd. För 
att vi ska se hans rättfärdighet. För att det möjligen 
skulle gå upp ett ljus för oss om vad som fullborda-
des på korset. Jesu lidande och död har potential 
att förändra den mest depraverade syndare, vilket 
Franky är ett bevis på: 
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Att döda var mitt dagliga bröd.
Franky
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J ag hade en svår barndom. Som tonåring slog jag 
ner min far och stack sedan iväg. Vid gränspos-

teringen till Frankrike sa jag ordet “främlingslegio-
nen.” Till min förvåning ställdes inga frågor. Vem jag 
var, varifrån jag kom, hur gammal jag var… intresse-
rade ingen. Man förde mig till en kasern i Strassburg 
där jag skrev under mitt första kontrakt på fem år. 
Jag hade fixat det. 

Jag kände mig som en man, hade ideal och ville 
förändra världen. Så dum jag var. Då följde en ut-
bildning i världens hårdaste armé. Sedan kom det 
som jag var utbildad för: krig och dödande. När jag 
var 17 gjorde jag min första insats i Zaire, Kongo. År 
1978 var jag redan fallskärmsjägare och upplevde 
det som de gamla deltagarna i världskrigen alltid be-
skrivit. Vad det innebär att döda, att behålla sitt eget 
liv, att bli sårad och att frammana viljan att kämpa 
vidare i sitt liv. När jag dödade den första människan 
tänkte jag dock efter lite. Efter den andra inte alls. 
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Det gick från krig till krig. Från Zaire till andra de-
lar av Afrika tills Gulfkriget kom 1991, Sarajevo 1992. 
Allt inräknat hade jag upplevt elva insatser till dess. 
Dödande hade blivit mitt dagliga bröd. Jag var full-
ständigt okänslig. Till och med när barnsoldater dök 
upp gjorde jag helt känslokallt mitt jobb. 

Om det “normala dödandet” hade varit allt… Men 
vi blev allt brutalare och mer perversa. Alla vill fram-
hålla sig själva och så blev det konkurrens om vem 
som kunde döda mest brutalt. Vanvettigt! När jag 
tjugoårig kom hem för soldattjänst, började proble-
men på riktigt. Jag fann mig inte längre till rätta. Al-
kohol och droger bestämde mer och mer mitt liv. Det 
omedvetna kom att uppenbara sig sakta men säkert. 
Det som jag tryckt undan i åratal fanns där plötsligt. 
‘Vad har du gjort?! Jag hade väl ändå känslor!’ Men de 
känslor som då fanns kom jag inte riktigt till klarhet 
med. Alltså söp jag bort dem. Jag klev allt längre in i 
motorcykellivet. Där blev jag respekterad och kunde 
tränga undan mitt samvete. Men att springa undan 
hjälpte inte. Det förgångna kom ikapp mig. 

Jag satt på ett kafé. Plötsligt kände jag svindel, 
skakade i hela kroppen och kände något som före-
föll mig omöjligt. Ångest. Akuten! Läkaren sa till mig 
att jag kroppsligt var helt i ordning men att jag var 
höggradigt traumatiserad av kriget. ‘Genom åratal 
av förträngning har er själ tagit skada’. Vid den tiden 
fanns det ingen behandling för det. Jag var ensam 
med mitt samvete och satt i min rullstol. 

En dag träffade jag Ester. Hon hade en drogkarriär 
bakom sig och berättade för mig om sin tid i samhäl-
lets utkant och att hon hade tagit språnget ut och 
klarat det genom Jesus. Jag pustade ut lite och sa till 
henne att hon inte skulle försöka omvända mig. Men 
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hon bjöd in mig till en festival, alltså kom jag med. Nå-
got sådant hade jag aldrig tidigare upplevt. Där fanns 
ingen aggressiv atmosfär, som den jag kände till från 
andra “fester”, utan det låg frid i luften. Det söps 
inte, man tog inga droger och inga uppror gjordes, 
utan allt var fridfullt. Alla behandlades utan fördomar 
och jag togs emot som jag var. Plötsligt hörde jag en 
stämma inombords: ‘Jag ska sända dig dit där du 
själv var, och du ska förkunna mitt ord, i mitt namn.’

Vad var det? Var det Gud eller en sinnesförvirring? 
Jag visste inte och pratade inte heller om det. Vi for 
hem och jag drog mig undan. Jag måste tänka efter. 
Jag behövde någon som jag kunde prata med om 
detta. Esters pappa tycktes mig vara den rätte. Han 
var varmhjärtad och utan fördomar. Han kände till 
Gud sedan länge och predikade också själv i sin för-
samling. För honom berättade jag om min upplevel-
se. Då sa han till mig: ‘Kristus vår Herre har funnit dig 
och du honom. Han har förlåtit dig och gett dig ett 
uppdrag.’ Jag kunde inte fatta det. Jag var förlåten? 
En gudlös mördare, som hade hundratals människor 
på sitt samvete. Men så var det. Jag kunde bekänna 
vem Jesus är och vad han hade gjort för mig på kor-
set. Jag hade blivit omvänd. Jag var fri från min last. 
Mardrömmarna försvann och mitt liv förändrades. 
Jag fick erfara förlåtelse och fick ett nytt liv. Efter-
som jag visste, att jag var förlåten, kunde jag ställa 
rullstolen i hörnet. Under tiden antog jag Jesu upp-
drag och grundade en grupp. Gemensamt kom vi att 
ta hand om människor i samhällets utkant. Drogbe-
roende, rockare, krigskamrater... Alla behöver Jesus! 
Jag skulle vilja tacka honom för det. Amen!

Franky
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Om än era synder är blodröda ska de bli 
snövita, om än de är röda som scharlakan 

ska de bli vita som ull.
Jesaja 1,18

Ä r det inte härligt? Till och med en som Franky har 
fått finna förlåtelse för sin skuld, Gud säger: “I 

honom är vi friköpte genom hans blod och har förlå-
telse för våra synder, tack vare den rika nåd som han 
lät flöda över oss.” Efesierbrevet 1,7
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Till och med Franky 
har erfarit Guds nåd. 
Det betyder inte att 
Gud är nådig mot alla! 
Jag skulle vilja förklara 
detta för dig med ett 
exempel. När Arnold 
Schwarzenegger var 
guvernör i Kalifornien 
fanns det ett intres-
sant fall. 

En mördare hade dömts till döden och när da-
gen för hans avrättning kom protesterade många 
människor och ville att han skulle benådas. Det var 
så att mördaren under sin tid i fängelset hade skrivit 
barnböcker och de var mycket framgångsrika. 

De frågade Arnold varför han inte benådade en 
sådan man. Schwarzenegger förklarade framför 
kamerorna och det han sa var verkligen intressant. 
Han sa att han ville vara nådig mot förbrytare. Men 
denne ville han inte ge någon chans! Han inser näm-
ligen inte sin skuld utan skjuter över skulden på 
alla oss andra. Nåd finns det nämligen bara om den 
skyldige inser sin skuld och vill ändra sig! Gör klart 
för deg, at du förstå det här! Precis så är det med 
Gud. Gud vill vara oss nådiga! Men ofta kan inte Gud 
vara nådig, för att vi inte inser vår skuld och inte är 
beredda att ändra oss. När det handlar om nåd så 
ser man inte längre på skuldens storlek utan på den 
skyldiges inställning. Har han insett sin skuld? Har 
han verkligen ändrat sig? 

Tänk dig att i Amerika sitter två förbrytare i en 
dödscell. Den förste har dödat fem människor och 
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den andra “bara” en. Den som har dödat fem in-
ser sin skuld och vill ändra sig. Han ber guvernören 
om nåd för att han ska kunna varna ungdomar som 
kommit in på fel bana. Guvernören prövar fallet och 
visar honom nåd. Nu tänker den andre: “Guvernö-
ren är nådig! Min cellkamrat har dödat fler än jag 
och guvernören är nådig mot honom, alltså har jag 
inget att frukta.” Med denna inställning blir han av-
rättad därför att nåd finns det inte automatiskt. Nåd 
har ingen rätt till! Han kanske har rätt i att guvernö-
ren är nådig och han också rätt i att den andre var 
sämre än honom själv, men det räddar honom inte! 
Han måste själv inse sin skuld och ansöka om nåd. 
Han måste personligen bli benådad av guvernören. 
Precis så är det med Gud. Så många sitter i kyrkan 
och tänker: “Jag är ju mycket bättre än den eller 
den, då kommer Gud att vara nådig mot mig.” Den 
som tänker så lever med religiösa illusioner. 

Sök HERREN medan han låter sig finnas, 
åkalla honom medan han är nära. 
Den ogudaktige ska lämna sin väg, 

den orättfärdige sina tankar 
och vända om till HERREN, 

så ska han förbarma sig över honom, 
och till vår Gud. För han vill gärna förlåta.

Jesaja 55,6



54

J ag växte upp i en liten stad i DDR. När jag var 
elva beslöt jag mig för att ansluta mig till en stark 

grupp därför att jag tidigare hade blivit hånad och 
slagen. Jag ville inte vara en loser längre och gjorde 
allt för att göra intryck på de äldre i gruppen. Jag vil-
le vara som de var. Svarta kläder, långt hår, hög sa-
tansmusik och alltmer alkohol och droger bestäm-
de mitt liv. På konserter dängde vi upp människor 
utan urskillning, det var helt enkelt kul att vara elak. 
Denna människoföraktande inställning blev också 
starkare genom läsning av den typen av litteratur 
och inflytandet blev allt starkare inpräglat i mig. Min 
“nästa” blev min fiende. Jag hatade mig själv och 
som tecken på hatet mot allt levande, tillfogade vi 
oss själva skärsår som jag fortfarande har ärr efter. 
Kristna hatade jag som pesten. Jag var stolt över 
att vara satanist. Mindre den “andliga sorten” utan 
snarare som Satans brutala anfallstrupp. Men en 
del av mig var fortfarande en sökare efter livets me-
ning och meningen med döden, för jag visste redan 
då att denna skit i min tillvaro inte kunde vara allt. 

Robert var inte 
bara ateist, 
han var till 
och med 
satanist! 



Jag hade flera absoluta sammanbrott och kom 
gång på gång vid sidan av vägen, och kom snart 
att bli ändå värre än förut. En dag gick jag med en 
kvinnlig kollega på bio. Vi såg en skräckfilm. Jag ana-
de inte att Gud skulle tala till mig men det gjorde 
han, I en scen säger en besatt kvinna: “Hur kan det 
vara att ni inte tror på Gud när ni ser djävulen i mig?” 
I det ögonblicket var det som om Guds finger peka-
de på mig. ‘Robert, nu vet du att jag finns, för du har 
upplevt djävulen hela din ungdom.’ Jag såg ett ljus. 
Det var all logiks moder. Jag hade upplevt Satan 
gång på gång alltså måste Gud finnas. Jag gick som 
ateist på bio och kom ut därifrån med en tro på Gud. 
Men jag visste ingenting om Gud. Satan tror också 
att Gud finns men ändrar sig inte. Det är precis det 
som är det sataniska med honom. Men jag ville lära 
känna Gud och gick på upptäcktsfärd efter honom. 
Senare läste jag i bibeln: “Ni ska söka mig, och ni ska 
också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.” 
Jeremia 29:13

Gud vare tack! Precis det har jag upplevt! Gud 
har låtit sig bli funnen av mig. I min yrkesmässiga 
praktik lärde jag en kort tid senare känna en äkta 
kristen. Jag hade fråga efter fråga, och hela tiden 
hörde jag Jesus, Jesus, Jesus. Kunde det verkligen 
vara så att Jesus var svaret på alla frågor? Jag lär-
de med tiden känna flera kristna och kunde knappt 
fatta vilken kärlek de levde. Jag märkte tydligt att 
de hade vad jag saknade. Efter några veckor med 
många frågor beslöt jag att ge Jesus mitt liv och 
min död, för jag visste att jag hittills bara levt för 
Satan och att jag i min synd varit en levande död, 
som bara väntade på slutet. Jag ville leva och vara 
fri från tvång. Så gick jag till kontoret på morgonen, 
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böjde mina knän och bad: ‘Herre Jesus, förlåt mig 
mina synder och ge mig ett evigt liv. Jag vill kom-
ma till himlen när jag dör. Gör allt nytt inom mig och 
hjälp mig att få ordning på mitt liv.’ Sedan visste jag 
bara att jag hade funnit livets mening. Frågan om 
meningen har aldrig kommit upp sedan dess. Sedan 
detta beslut upplever jag Guds kärlek, hans omsorg, 
hans ingripande och den övernaturliga verkligheten 
i Guds rike. Jag har låtit döpa mig och håller mig till 
en bibeltrogen församling. Allt som allt har jag blivit 
en ny människa. Gud arbetar varje dag med min ka-
raktär och låter mig varje dag allt djupare förstå vad 
Jesus gjort för mig på korset. Jag är så fri som jag 
aldrig förr varit. Tidigare hatade jag allt. Det kanske 
låter överdrivet, men det är så, att idag älskar jag. 
Jag älskar Gud och människor och mig själv. Han he-
lar min kropp och själ. Och ett underbart kall och 
en underbar uppgift har han gett mitt liv. Jag kan 
till hans ära vinna människor för Jesus och förmedla 
det levande hoppet som finns i evangeliet.

Robert
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Liv i harmoni 
med Gud

D et kan inte vara annorlunda. Gud är kärlek och 
Gud är ande. Om vi vänder om till Gud och börjar 

ett liv i harmoni med Gud, då kommer vi under den 
Helige Andes inflytande. Och ju bättre vi lär känna 
Gud, lita på honom och lyda honom desto mer kom-
mer vi att fyllas av Guds ande. Det kan man knap-
past förklara för en som inte tror. Lika lite som man 
kan förklara färger för en blind. Men denna andens 
fullhet låter sig inte ersättas av ingenting. Om du är 
törstig hjälper inte 20 schnitzlar eller 50 pizza. 

Du kan inte ersätta vatten. Det är en annan kate-
gori. Precis så är det med Gud. Som skapare är han 
annorlunda än skapelsen. Gud är ande. Och vi är 

Guds kärlek är utgjuten i våra 
hjärtan genom den helige Ande 

som han har gett oss.
Rom. 5,5
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skapade av Gud till Gud. Vi behöver Gud för att vara 
människor. Vi behöver Guds ande för att vara upp-
fyllda. Den som inte lever i harmoni med Gud har 
detta omättliga vakuum inom sig, som några redan 
berättat om. Det drar oss från ett mål till ett annat. 
Vi lovar oss själva att skaffa uppfyllelse av både det 
ena och det andra, men inget fyller oss helt. Tom-
rummet blir allt större och många blir alltmer vanar-
tade och perversa vid försöket att fylla sitt vakuum. 
Du kan inte ersätta Gud. 

Harmoni är möjlig med Gud och nödvändig. Mitt 
liv var förut ett sådant kaos, att jag hade kunnat 
anse harmoni som en hägring. Jag slängde ofta 
igen dörrar och brölade: “Låt mig vara i fred!” Men 
jag fann inte denna frid. Var jag än var så var detta 
kaos alltid där. Jag hoppades på förändring på se-
mestern, men den första människa jag träffade där 
var mig själv. Efter att jag överlevt knivattacken tog 
jag min motorcykel och åkte till Skandinavien. Jag 
visste mycket om Gud. Jag hade pratat mycket om 
Gud men mitt liv var kaos. Jag kände mig som ett fat 
utan botten; ett omättligt vakuum rådde inom mig. 
I Sverige satt jag en kväll på en hög klippa och titta-
de på landskapet. Det var sommar och ljust, träden 
rörde sig mjukt i vinden, gräset på den stora ängen 
gungade som lätta vågor. En tanke kom in i mitt hu-
vud. “Allt är i harmoni med vartannat.” Då sköt en 
andra tanke genom huvudet. “Det är bara så att du 
inte passar in här!” Det var sant. Vid den tiden var 
mitt liv ett absolut kaos. Bara en kort tid innan hade 
Gud genom ett under bevarat mig från knivattack-
en men jag behövde mer än ett under! Jag måste 
förstå Guds ord bättre, jag måste hitta svar på mina 
frågor, fatta beslut, ändra på saker och ting...



Så långt hade jag dåännu inte hamnat på berget! 
Men jag begrep i det ögonblicket att harmoni kan 
det bara finnas om jag som skapelse lever i harmo-
ni med skaparen och skapelsen. Jag sa till Gud av 
hela mitt hjärta att jag ville leva ett liv i harmoni med 
honom, oavsett hur det livet såg ut. Eller vart det 
förde! Det spelar ingen roll för mig vilket fotbollslag 
som vinner, vem som har de största bicepsmuskler-
na, jag vill leva i harmoni med Gud. Sedan dess har 
det hänt väldigt mycket och jag kan med tacksam-
het säga: Gud har uppfyllt min hjärteönskan. Det är 
inte i första de många intressanta projekten i olika 
länder, utan helt enkelt Gud själv. En man skrev:  
“Vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig, söker 
jag inget på jorden.” Ps. 73:26

Detta liv i harmoni med Gud kan du inte ersätta 
med någonting i världen. Å andra sidan kommer 
man att se allt i världen med nya ögon när man lever 
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i harmoni med Gud. Denna frid, denna glädje, den-
na fullhet är inte bunden till yttre omständigheter, 
utan allena till Gud. 

Vid läsning av Bibeln gick det upp ett ljus. Varför 
hade Jesus kommit till denna världen? Ok! Bara ge-
nom Jesus kan vi se vem Gud är och hur Gud verk-
ligen är! Bara så kan vi befrias från religiöst liv och 
leva verkligt fria med Gud. Gud blev ju människa! Var-
för det? JO, bara genom Jesus kan vi förstå vad ett 
människoliv verkligen är. Jesus är normen, standar-
den för ett äkta människoliv. SÅ vill vi leva. Tidigare 
tänkte jag: Vi är normala och Jesus är något besyn-
nerligt. Men verkligheten är den att Jesus är normal. 
Han motsvarar Guds norm och vi är underjordiska. 
Människorna på diskoteken trodde att jag var nån 
sorts helig man, bara för att jag inte tog med kvin-
norna i säng och höll fingrarna borta från droger. 
Men jag liknade mig själv vid Jesus, och då såg jag att 
jag var längre bort från ett gott liv än någonsin förut. 
Jämför dig själv med Jesus! Orientera dig mot Jesus! 
Han levde i harmoni med Gud! I Jesus kan du se att 
vi människor och hur vi människor kan leva med Gud 
i harmoni. Bara när vi ser hur Jesus levt kan vi känna 
in hur härligt ett sånt liv är. Bara då vill vi det. Gud vill 
leva med dig så som han levde med Jesus. Och du får 
leva med Gud, som Jesus levde med Gud.

När du verkligen förstår vem Jesus är, och när du 
verkligen vänder dig av hjärtat till Gud, dåändrar 
detta beslut hela ditt liv. Dina mål, dina prioriteter, 
ditt värde, din motivation och din inställning. Helt 
enkelt allt! Då när jag ville bli mästare i bodybuil-
ding, då underställde jag allt jag gjorde uppnåendet 
av detta mål. Äta, sova, träna, finanser, sociala kon-
takter. Det var ingen uppoffring för mig att sträva 



mot detta mål, för det var eftersträvansvärt för mig. 
Precis så är det, när vi förstår att Gud verkligen bju-
der in oss till sin eviga värld. När vi förstår, hur viktig 
Jesus är och det nya livet med Gud är, då ändrar vi 
vårt liv, våra prioriteringar och värden – inte av tung 
plikt – utan frivilligt och av övertygelse – och blir 
fria. Jesus säger vilket mål vi ska sträva mot: “…sök 
först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt 
det andra också.” Matt. 6:33

Jag älskar berättelsen där Jesus talar om skatten 
i åkern.

Mannen har inte med sig något “offer”, utan han 
vet att det bästa är det som kan hända honom om 
han säljer allt annat för att komma åt denna skatt! 
Hans fru kanske skulle bli helt vansinnig för att hon 

Himmelriket er som en skatt som 
ligger gömt i en åker. 

En man finner den och gömmer den igen, 
och i sin glädje går han och säljer 
allt han äger och köper den åkern.

Matt. 13:44
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inte visste något om skatten och råkar i kris, efter-
som mannen plötsligt säljer allt. Mellan dessa finns 
en skillnad. Mannen vet något som hon inte vet. Det 
är det som det handlar om. Vi måste känna till och 
tro på sanningen om Gud och hans eviga rike. Det 
ändrar allt. Den som verkligen tror kommer att bli 
en annan människa, så annorlunda att Jesus talar 
om en ny födelse (Joh. 3). Börja ett nytt liv. Genom 
tron på Jesus Kristus blir du Guds barn och har en ny 
identitet. Gud vill verkligen leva med dig i harmoni. 

Vad ska du ersätta Gud med? Så många människor 
ränner runt planeten och vill mer, högre, bredare, 
djupare, extremare, dyrare, viktigare... 

Den hastighet i vilken vi lever gör bara den inre 
tomheten tydlig för oss; den som driver oss att ha 
så bråttom. 

Jesus sa: “Jag har kommit för att de ska ha liv, och 
liv i överflöd.” Joh. 10:10
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J ag hade redan som liten känslan av att inte vara 
älskad och ingenting värd, fastän jag hade goda 

föräldrar. För att undfly verkligheten drog jag mig 
allt oftare och allt djupare in i dagdrömmar och 
fantasier, och när jag blev äldre upptäckte jag suget 
i de erotiska fantasierna. Jag intresserade mig mer 
och mer för män och en lång resa med sexuella per-
versioner började. Jag var en sökare efter kärleken 
och menade att jag skulle finna denna kärlek i något 
sexäventyr. Jag vet inte hur många män jag hade, 
Singlar, gifta, mycket äldre och yngre, framståen-
de inom sport, vetenskap och musik, allt var gratis. 
Jag blev medbjuden och medtagen på utlandsresor, 
bjuden på hotell, champagne och fina bilar. Men 
äventyren lämnade mig alltid med en inre tomhet, 
som blev allt större.

Jörg, en bekännande kristen sökte upp mig hela 
tiden och släppte inte taget. Men jag var inte be-
redd på det. För mig gick det alltmera i motlut. 
Mardrömmar, denna tomhet, självmordstankar. Så 
blev jag då också våldtagen och det var så sjukt att 

Sindy ska 
berätta hur 

hon har funnit 
kärlek i 
sitt liv: 
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jag förstod att det måste finnas en Satan, som har 
många människor i sitt grepp. Logiken sa mig då 
också att det måste finnas en Gud. Jörg hade upp-
repade gånger sagt att Jesus kunde göra mig fri och 
hela mig. Jag förstod att om det kan finnas sådant 
extremt ont, så måste det å andra sidan också fin-
nas verkligt extremt gott. Jag längtade efter Gud. 
Efter helande och förändring. I en kristen tidskrift 
läst jag om en f.d. porrstjärna som blivit troende 
och Jörg hjälpte mig att komma i kontakt med hen-
ne. Också hon sa till mig klart och tydligt att det var 
Jesus som jag behövde, att han hade fullbordat en 
seger för mig på korset, att där ägde min befrielse 
och mitt helande rum och att det skulle bli förverk-
ligat hos mig, när jag gav Jesus det utrymme i mitt 
liv som han förtjänade. Lögner från djävulen attack-
erade mig, men jag lät mig inte hindras från att be 
till Jesus. Detta steg var början på ett nytt liv. Idag 
vet jag att jag är älskad av Gud och värdefull för ho-
nom. Jag måste inte förtjäna Guds kärlek, för han 
är kärlek, Jag fick lära mig att möta män med en 
sund inställning. Det dröjde länge innan jag fattade 
hur befriande äkta förlåtelse är, och nu kan jag med 
Guds nåd varje dag lära mig vad som gör mitt liv rik-
tigt bra.” 

Sindy
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Sindy har kommit in påämnet “förlåtelse.” Många 
vill inte förlåta eftersom de menar att de därmed sä-
ger: “ok, det var inte så illa...” Men det är illa!!! Varje 
synd och varje orätt är illa. Men förlåtelse är något 
annat. Vi ligger i farozonen att låta oss dras in i en 
ond cirkel genom andras skuld. Alltid när vi tänker 
på begångna oförätter känner vi smärta och vrede 
igen som om ett gift skulle flyta i våra ådror. Och vi 
känner oss provocerade att reagera. Men vad skul-
le hända om vi skulle hämnas. Då hamnar vi kanske 
själva i fängelse. Vi förstör vårt eget liv om vi inte 
kan förlåta. Genom äkta förlåtelse blir vi fria. Vi till-
låter oss inte att dras djupare in i den onda cirkeln. 
Vi tillåter inte giftet att verka vidare i oss. Så många 
människor blir hela livet offer för saker som hänt för 
många år sedan, men så behöver det inte vara. Ge-
nom förlåtelse blir vi fria. 



De slog sönder skallen på mig och 
ville tända eld på mig.
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Stefan ska delge oss sin nästan otroliga berättelse. 

M ina föräldrar var båda så upptagna att de inte 
alltid brydde sig så mycket om mig. Därför var 

jag mycket på gatan. Där gjorde jag min första erfa-
renhet med droger när jag var tretton. Med mycket 
idrott höll jag balansen tillsvärnplikten skulle börja. 
Där bombarderades jag av allt som hade med dro-
ger att göra, vilket jag inte hade väntat mig. Snart 
var jag beroende, Efter armén fixade jag det inte 
längre. Jag klarade inte av vardagen och gled in i kri-
minalitet för att finansiera mitt beroende. En väns 
bror sa till mig att Jesus skulle kunna göra mig fri, 
men jag bara skrattade åt honom. 

Hur skulle Jesus kunna befria mig från mitt be-
roende? Någon gång vid denna tidpunkt tog min 
bror Olaf med mig till ett möte. Jag var vid denna 
tidpunkt heroinist och under abstinens. Men när de 
bad för mig där hände något oförklarligt. Beroende-
suget försvann. Jag var fri. Jag överlämnade ögon-
blickligen mitt liv till Jesus. Jag måste i min skam 
erkänna att jag förstörde alltsammans. Jag träffade 
en annan “kristen” som fortfarande tog droger. Jag 
lät mig ryckas med. Det var en lek med elden. Jag 
visste mycket väl att det var ett jättelikt misstag, för 
jag måste inte ta droger. Jag hade inget sug. Men på 
något sätt kunde jag inte säga nej. Ville ju vara med! 
Det kom många profetior från kristna som i Jesu 

namn sa oss att det skulle sluta illa för oss, om 
vi inte övergav denna dåliga väg. Jag blev alltid 
rädd då men på något sätt fortsatte jag som för-
ut. Min “vän” dog då faktiskt – det var alldeles 
förfärligt. Jag flyttade till annan ort, för det som 
då hade hänt översteg min fattningsförmåga. 
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Men inte heller där gick jag säker. År 2002 fann två 
män mig. De hade hetsats mot mig. De slog sönder 
skallen på mig och ville tända eld på mig. Jag bön-
föll Gud innerligt att hjälpa mig. Jag vaknade upp 
ur medvetslöshet i min lägenhet efter två dagar. 
Sen fem veckor på sjukhus. Sedan kom jag in i en 
boendegemenskap av kristna, något som min bror 
hade ordnat åt mig. Där bad man mycket för mig. 
Jag hade tid att tänka över mitt liv och Guds ord när 
jag var där. Jag överlämnade mig själv än en gång 
till Gud.

Det blev rättegång. Gud gav mig viljan och kraften 
att förlåta. Jag stod där och sa till den ene som velat 
döda mig: ‘Jag förlåter dig så att du kan lära känna 
Jesus Kristus.’ Min advokat menade att jag var full. 
Men motsatsen var faktiskt fallet. Jag hade sällan 
varit så klar som jag var i det ögonblicket. Denna er-
farenhet skulle inte få kontrollera och störa resten 
av mitt liv. Jag fick chansen att gifta mig med en tro-
ende och älskad hustru, jag har arbete, ett hus och 
gläder mig över att jag kan hjälpa andra människor 
att lära känna Jesus. Jag är så tacksam till Gud att 
han låtit mig erfara hans nåd och hans helande.

Stefan
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Det är bland det starkaste som jag någonsin hört. 
Efter att Stefan utsatts för sådana grymheter står 
han upp i rätten och förlåter. Det är inte svaghet. 
Slå tillbaka kan vilket barn som helst göra. Men kraf-
ten att övervinna hat, vrede, smärta - det är den 
kraft som Jesus skänker: 

Men när den helige Ande 
kommer över er, 

ska ni fä kraft och blir 
mina vittnen… 

Apost. 1,8



Jag var helt inne 
i esoteriken.
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Det handlar om energi och kraft också i esoteriska 
kretsar. Försiktigt nu! Min vän Markus ska berätta 
om sin resa: 

S om barn hörde jag en del om Gud och Jesus i 
kyrkan och på religionstimmarna, men i min 

hemtrakt höll man fast vid de rigida kyrkotraditio-
nerna och människorna föreföll mig snarare sken-
heliga. Min barndom var inte lätt. Många gräl med 
min överansträngda mamma och sedan barnhem, 
skinheads och huliganscener, rättegångsförhand-
lingar, ungdomsarrest och någonstans där började 
jag jobba som dörrvakt på diskotek, där jag också 
lärde känna Kornelius, som jobbade på samma dis-
ko som jag. Kornelius bekände sig till Jesus och det 
var redan det ganska ovanligt i det sammanhang-
et. Vid denna tid var jag mycket olycklig. Droger, 
kvinnor, allt blev hela tiden alltmer överdrivet. Ef-
ter varje kick blev tomheten större och svårare att 
uthärda. Jag längtade efter ett lyckligt liv, efter en 
lycklig familj, vilket jag inte haft förut. När jag gifte 
mig med min dåvarande flickvän kom jag inte alls 
närmare min dröm. Frågan om meningen med livet 
blev alltmera högljudd. Jag sysselsatte mig mer och 
mer med frimurarna, hemliga sällskap, ufos och ut-
omjordiska saker och kom djupare och djupare in i 
esoteriken. I allt jag gjorde handlade det om att bli 
lycklig. Jag ville vara förbunden med gudomlig och 
kosmisk energi och föras till kärleken och erfara den 
vita magins makt för att bli fri från mina synder. Jag 
upplevde övernaturliga ting, men jag blev inte fri 
utan blev djupare fången. Så jag ringde till Kornelius. 
Vi hade nu båda slutat med jobbet på diskoteken. 
Jag hade familj, redan två barn, en liten firma och 
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han hade blivit Guds budbärare i motorcykelkretsar. 
Han bjöd in mig till ett föredrag som han skulle hålla 
och där fick jag Nya Testamentet av honom. Det skul-
le gå åratal innan jag läste det. Men dagen kom då 
jag formligen slukade det. Det var så att jag hade en 
svår familjekris och hamnade i absolut nöd och låste 
in mig hemma, stängde av mobilen och allt. I denna 
kris bönföll jag Gud och grep efter Nya testamentet 
och läste igenom det medan jag fastade. Jag behöv-
de en lösning i mitt liv. Genom att läsa förälskade jag 
mig i Jesus. Jag förstod inte allt som jag läste men 
jag ringde till Kornelius och sa: “Jag har läst NT och 
förstår inte mycket, bara så mycket att jag ska älska 
min nästa som mig själv och att jag behöver dopet.” 
Kornelius trodde att jag skämtade men det var allvar 
för mig. Han hade hela tiden i flera år bett för mig 
och kunde knappt fatta att jag ville följa Jesus. 

Vi träffades och jag förstod klarare alltmer ur 
Guds och ord och om Jesus. Jag började gå i för-
samlingen på bibel- och bönesamlingar, vilket jag 
intill denna dag gör med glädje. Jag hade i början 
verkliga problem att förstå, eftersom jag blandat de 
bibliska sanningarna med de esoteriska spekulatio-
nerna och förstått dem felaktigt. Också i esoteriken 
talar man om Jesus och änglar, och därför hade jag 
förstått en del saker i Bibeln fel till att börja med. 
Jag måste begripa att Jesus inte den Jesus är som 
esoteriken lär ut utan skaparen. Herre och Gud! Tidi-
gare bad jag till änglar och på något sätt trodde jag 
mig därför förstå Bibeln bättre: ‘Jag är chef för ett 
företag och vill ju inte att kunderna ska skriva avtal 
med mina lärlingar utan med mig!’ 

Dessutom tvangs jag erkänna att dessa änglar 
som jag bett till var sådana som avfallit från Gud, 
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som inte hade något annat i sinnet än att avhålla 
människorna från att komma till Gud. Jag begrep 
att vi måste komma till Jesus eftersom han är che-
fen! Mycket annat var jag också tvungen att fatta, 
särskilt det faktum att Jesus verkligen vill förlåta 
min skuld, att bara hans blod kan rena mig. Fram 
tills nu hade jag haft esoteriska koncept när det 
gällde att handskas med min skuld. Men ett stod 
mig fullständigt klart: Jag har aldrig ångrat min om-
vändelse och mitt dop. Jag får genom Guds nåd och 
hjälp bekänna det ena efter det andra, och så har 
också Gud befriat mig från missbruk som hållit mig 
i fångenskap. Sanningen i Gud har gjort mig fri. Jag 
har i Jesus kärlek och harmoni särskilt funnit den 
frid som jag så längtat efter. Gud vare tack!

Markus
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Markus besöker mig varje år i Sverige. En gång 
for vi till en byggmarknad och han berättade vad 
han hade upplevt. Han fanns vid trädgårdsgrinden 
i sitt hus när grannen dök upp. Denne hade en mo-
torsåg som var igång, drog ihop sitt ansikte hatfullt 
och svängde med sågen provokativt. När Markus 
berättade detta löpte min fantasi iväg med mig och 
jag tänkte att grannen hade hamnat på sjukhus. Jag 
kände ju Markus sen tidigare så jag frågade; “Vad 
gjorde du med honom?” Jag fruktade det värsta. 
Han flinade bara och sa: “Kornelius, att du bara 
kan fråga mig! Vet du, det viktigaste som jag har är 
min frid. Den ger jag inte bort. Jag gick helt enkelt 
bara in.” Härligt, eller? Inget kunde glädja mig mer 
än denna förändring som endast Jesus kan åstad-
komma i oss människor. Markus bad för honom och 
situationen där och då. En dörr öppnade sig och han 
fann ett bättre hus som han kunde flytta till. 
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Religioner

Ö ver hela världen finns det otaliga spekulationer 
om Gud och lika många religioner. Många menar 

att alla religioner kommer från Gud och att alla le-
der till Gud, men motsatsen är fallet. Alla religioner 
leder längre bort från Gud! I Bibeln säger oss Gud 
klart och tydligt vem som gömmer sig bakom religi-
onerna och vem som förfört dessa religionsgrund-
are. Gud varnar i Bibeln för religiositet, för när vi tror 
fel om Gud så löper vi faran att leva falskt och gå 
evigt förlorade. Det är inte likgiltigt för Gud vad vi 
tror. Tro är inte heller en privatsak. Hela världen är 
idag rädd för en bestämd religion, eftersom de tror 
att dess företrädare kommer att vilja döda alla som 
tror annorlunda. Dessa spränger bomber i folkmas-
sor och breder ut rädsla och terror. Om inte förr så 
måste vi då erkänna att tro inte är en privatsak, Hela 
världen är rädd. Så många anser sig vara toleranta 
och säger: “Var och en ska tro som han/hon vill.” 
Men det är inte tolerans, det är 
ignorans, Man ignorerar religi-
onens fara. 

Gud har uppenbarat sig i Bi-
beln och han vill att vi ska läm-
na våra religiösa spekulationer 
och vårt religiösa liv och leva 
med Gud i harmoni på Bibelns 
grunder. 

Här kan ämnet i “Gudsbevi-
set” vara av hjälp, för den som 
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känner till gudsbeviset, den ser tydligt vad som är 
sanning och vad som inte är det. Vi skulle gärna sän-
da dig den boken!

Försiktigt nu: Det finns en otalig mängd “kristen 
religiositet” som inte är önskvärd i Guds ögon. Re-
dan Jesus sa till människorna på sin tid: 

Precis det passar ocksåidag in på flera kyrkor. 
Mycket som idag lärs ut och praktiseras är motsat-
sen till det som Bibeln säger. 

Kanske har du också blivit besviken på kristna. 
Det är tyvärr möjligt. Men jag vill ge dig nytt mod. 
Se först på Kristus och inte först och främst på de 
kristna. Så många ser inte skogen för alla träd. Och 
så många ser inte Kristus för alla kristna. Många ser 
inte Guds rike längre på grund av kristenheten. För 
många är det av stor hjälp om man någon gång läg-
ger allt åt sidan och bara ser på Jesus och koncen-
trerar sig på Bibeln. För mig var det ovanligt befri-
ande att lägga allt bakom mig och söka ett äkta liv 
i harmoni med Gud. Och jag är så glad att Gud trots 
all felutveckling inom olika kyrkor inte låter bli att 
dra människor till sig. 

Detta folk ärar mig med 
sina läppar, men deras hjärtan 

är långt ifrån mig. 
Deras vördnad för mig 

är menigslös...

Matt. 15,8



Konsten at leva 
riktig
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N är jag var kring 15 år gav min mormor mig en liten 
Bibel, ja det var faktiskt ett Nytt testamente – en 

gammal tjeckisk översättning. Boken handlade om 
Jesus Kristus också men det betydde inte så mycket 
för mig vid denna tidpunkt. Vi var mest ateister som 
fostrats genom propaganda, som lärde oss att tro 
på materialism, evolution och kommunismens ly-
sande framtid. Jag målade Gud inom mig med slut-
na ögon. Boken kom bort på något sätt och jag blev 
begeistrad av andra saker. 

Jag drogs till det syndfulla livet fastän jag hade 
tänkte annorlunda. Lukten av cigaretter äcklade 
mig, alkoholdimma I huvudet och fyllon också. Dro-
ger fans inte här (och även om det fanns tillgång till 
dem, ansåg jag dem vara helt ute) … Men tjejer – 
det var annorlunda, mitt huvud var fullt av dem… 
Kanske dragningskraften hos kvinnor influerade 
mitt val av yrke … att bli konstnär… Att kombine-
ra arbete och nöje… att ÄLSKA och att MÅLA. Jag 
hade varit “klassens fetknopp” och varit oattraktiv 
och otrevlig under mina tonår men började se bätt-
re ut och mitt beteende förbättrades också. Precis 
på samma sätt som jag brukade samla på frimärken 
började jag nu samla på tjejer. Naturligtvis först som 
lite försiktigt och sedan alltmer modigt. Jag använ-
de min framtoning som “ung konstnär.” I mitt inre 
föreställde jag mig paradiset som ett hönshus: en 
tupp och massor av hönor…

Detta ändrades under mitt andra år vid universite-
tet. Där mötte jag Daika, min blivande fru. Plötsligt 
visste jag att hon var någon speciell. Jag visste inte 
varifrån men det var en gåva precis som betydelsen 
av hennes namn antyder. Hon var som en pärla, en 
skapelse som var ovanligt annorlunda; fattig men 
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samtidigt överraskande och rik på många sätt. Det 
var en stor förändring i mitt liv också för att hon var 
en vacker och oväntad injektion mot depression un-
der ett hårt år på skolan när jag tänkte mig att ge 
upp. Jag såg en unik kvinna i henne och beslöt att 
lämna andra “kvinnliga vänner” och vara hennes 
partner. Vi gifte oss efter att vi avslutat våra studier 
och allt verkade upplagt för ett socialistiskt lyckligt 
slut med ett jobb i min hemstad. En arbetsgivare 
kunde erbjuda en lägenhet och jag hade en vacker 
ung hustru med två friska och gulliga ungar…

Men det fanns ett problem … i mig. Jag var fort-
farande inte mogen … en egoist som inte visste 
vem jag skulle tacka för allt detta goda. Så jag gick 
in i “ungt-äktenskap-rutinen” men inom mig börja-
de jag höra en röst: “Livet är skönt när det är mer 
varierat…” Fram till denna tidpunkt hade jag bara 
haft en enda verkligt andlig upplevelse när jag som 
tonåring dansade till rock ‘n roll hemma. Medan alla 
andra var ute, så uppenbarade sig en vit gestalt i 
mitten av rummet. Jag blev riktigt rädd och genast 
försvann både min eufori och den uppenbarelse jag 
sett. 

Men nu var jag inte rädd. Det här lät så behagligt; 
“Titta, hon är också vacker och den där är annorlun-
da, hon ser på dig med inspiration…” Som om jäg-
aren från mina dagar som frimärkssamlare vaknat, 
men i själva verket var det jag själv som öppnade 
dörrar till onda andar med min lust. 

Jag var förblindad av min egoism och åsamka-
de min kära hustru smärta med mina fantasier om 
månggifte och ibland med bevis på min otrohet. Min 
ursäkt var: “Det är en yrkesmässig skada.” Jag insåg 
inte att varenda “affär” jag hade var ett knivhugg i 
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hennes hjärta. Det var på detta sätt 
som min familj kom att försvagas, 
Jag var slav under de passioner 
som lockade mig till nya hänsyns-

lösa äventyr. Precis som en fisk 
som sitter fast på en lina och fort-
farande sprätter med stjärten för-
stod jag inte att fara var å färde. 
Ett till nyår hade gått av stapeln 
och medan jag talade med en be-
kant insåg jag slutligen att detta 
sätt att leva inte hade någon fram-
tid och jag ville inte göra krisen i 
min familj ändå värre. När jag utta-
lade detta beslut högt (fisken ville 
loss från kroken) kom en motat-
tack i en till synes vänligt sinnad 
person. Jag var naiv nog att lita på 
denna person att komma in i vår 
familj. Inte länge efter detta blev 
det tydligt att det var en psykopat 
som ville bryta sönder mitt äkten-
skap med alla medel som fanns. 
Först kom alla sorters erbjudande, 
övertalningar (att vi inte passade 
ihop) senare med både hot och 
utpressning. På grund av mina ti-
digare synder kände jag mig tving-
ad. Dramat kom till klimax en kväll 
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när “vår vän” ville komma och prata med oss för att 
övertyga oss om att vi skulle separera. Men vi var 
säkra på att vi ville hålla vår familj intakt, Den kvällen 
hörde vi ett knackande på dörren, sedan slag och 
sparkar. 

Jag visste av tidigare erfarenhet att vi inte kan 
låta oss dras in i en våldsam konflikt som kan orsaka 
katastrof. Jag måste ta itu med det på annat sätt. 
Därför sa jag bestämt: “Snälla gå härifrån!” Bakom 
dörren kom svaret: “I vems namn frågar du mig?” 
Jag tänkte frenetiskt: “I vilket namn? I vilket namn?” 
Vilket namn kan rädda oss från ondskans angrepp? I 
mitt humanistiska tänkande kunde jag inte finna ett 
namn som var starkt nog… som en elev som inte 
lärt sin viktiga läxa. “Man – det låter som ett stolt 
svar.” Så efter mer bankande på dörren som börja-
de ge vika, sa jag osäkert: “I mannens namn.” Utan-
för hörde jag någonting otroligt … ett helt djävulskt 
skratt … och sparkandet lyckades ramma ner dör-
ren. Polis och rättsväsende kom att behandla detta 
senare. Inte förrän då förstod jag en viktig sak. Om 
det är helt säkert att det finns ondska i världen , så 
måste någonstans även det Goda finnas. Om inte 
annat så för en sorts jämvikt (så att det inte blir ett 
helvete här). Men jag visste inte var jag skulle söka 
efter det, hur jag skulle närma mig det.

Inte förrän efter Sammetsrevolutionen i Tjecko-
slovaken 1989 så kom min fru och jag på samma dag 
men i olika städer att se en affisch som bjöd in till 
bibelstudier. På kvällen pratade vi om det och även 
om vi var övertygade ateister så såg vi det som ett 
tecken för oss. Vi började gå på bibelstudier – hela 
familjen. Först var det en intellektuell övning men 
senare kom Guds ord att öppna sig alltmer för oss. 



82

När jag hörde en predikan om Petrus förnekelse 
blev jag omvänd. Det var ett stort möte i en amfi-
teater i vår stad sommaren 1990; jag förstod att jag 
inte behövde springa ifrån Kristus, jag kunde söka 
honom. Efter att jag lärt mig bibliska sanningar döp-
tes jag som bekännelse på att jag tog avstånd från 
mitt gamla sätt att leva och hade en längtan att leva 
ett liv med Jesus Kristus i hans kyrka. 

Mitt arbete som grafisk konstnär har ändrats se-
dan jag går på Guds vägar. Jag började tänka på hur 
Gud ser världen. Det ledde mig till att skapa en serie 
som heter Planetarium, som är illustrationer från 
serien Stora bibelberättelser och där mer specifikt 
Böner och ekon. Jag fascineras om igen, gång på 
gång, över vår skapares kreativitet. Jag beundrar 
hur många olika lager det finns i Guds ord och jag 
finner inspiration i många symboler och människor 
i Bibeln. Guds ord är levande och vi kan bli levande 
brev. Det är upp till oss att avgöra vilken betydelse 
och form det ska anta. Det är min längtan att mitt 
arbete och mina utställningar ska kunna vitta om 
Guds rikedom och hans majestät. Jag ville dela hans 
gåvor från Eden med människor runt omkring oss. 

Min fru Daika och jag lever ett fullödigt liv och 
arbetar tillsammans i personlig tjänst för Guds rike 
och ibland med bokproduktioner. Idag har vi 4 barn-
barn, 2 flickor och 2 pojkar. Vi är helade och åter-
skapade genom Guds nåd och godhet och vi ber för 
dig, som läser dessa berättelser. Må du blir välsig-
nad med Guds eviga kärlek och skönhet!

I vilket namn finns frälsning? Vilket är namnet över 
alla andra namn? JESUS! 

Peter



Hos ingen annan finns frälsningen, 
och under himlen finns 

inget annat namn som människor 
fått genom vilket vi blir frälsta.

Apost. 4,12



Michaela upplevde ett under 
som inte går att toppa.
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J ag var då 4,5 år. Jag var en glad tjej som hade 
mycket energi och gärna skrattade. Jag var äls-

kad av mina föräldrar, mina far och morföräldrar 
och kusiner, Jag var deras lilla prinsessa. Denna tid 
var full av glädje och förväntan, eftersom min lille-
bror snart skulle komma till världen.

Men så kom den 1 juni 2000. Då ställdes livet i min 
familj verkligen på ända. Redan tidigt hade mina 
föräldrar märkt att jag snabbt blev trött och att jag 
hade ringar under ögonen som ju inte är så vanligt 
hos barn. Fynden efter blodprov visade först att jag 
hade alltför många lymfocyter i blodet, som med 
andra ord uttryckt betyder att jag hade lymfoblas-
tisk leukemi (blodcancer). 

Redan nästa dag fördes jag till sjukhus och läkar-
na påbörjade min behandling. Första fasen varade i 
30 dagar och jag reagerade mycket bra på den be-
handlingen. Mitt tillstånd förbättrades tydligt. Vis-
serligen förlorade jag håret, som jag som en riktig 
tjej naturligtvis var stolt över, men min pappa var en 
riktig gentleman. Han lät raka av sig håret tillsam-
mans med mig. Det var till och med lite lustigt. Fort-
satt behandling skulle ske i mitt hem. Jag skulle få 
cellgifter med injektioner och sonder. Mina föräld-
rar var glada att vi skulle komma in på normala spår 
när det gällde vårt vardagliga liv. Men snart började 
problemen. Jag hade outhärdliga magplågor som 
inga smärtstillande medel hjälpte mot. Jag kunde 
inte äta och på något sätt överlevde jag bara dagen 
som kom, medan mina föräldrar kunde massera min 
buk mjukt.

Men det var på grund av mina smärtor och min 
gråt allt svårare för dem att se på mitt lidande. Mitt 
tillstånd försämrades än en gång och min buk bör-
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jade växa. Snart hade jag en mage lika stor som min 
mammas. Men hon hade ju min bror i sin, men min 
mage var så stor p.g.a. att jag hade inre blödningar. 
Min tarm var på grund av cellgifter som en svamp och 
därifrån blödde det ut i bukhålan. Chefsläkaren på 
barnonkologin sa till mina föräldrar att mitt tillstånd 
var kritiskt och att förloppet för min behandling och 
utfallet av den var mycket osäker. Många sjuka dör 
under behandling, inte som en följd av sjukdomen, 
utan för att behandlingen är så aggressiv. Och det 
måste den vara för att sjukdomen ska försvinna re-
dan vid första försöket. Om det inte lyckas så blir 
sjukdomen resistent och hoppet om tillfrisknande 
minskar drastiskt. Under denna tid måste jag vistas 
i en steril miljö för att jag var så försvagad att varje 
liten infektion skulle kunna utgöra ett dödligt hot. 
Eftersom blödningen passerade igenom buken var 
jag i denna fas. Jag led av stor blodförlust och måste 
gång på gång få både blodplasma och erocyter. Min 
koaguleringsförmåga var inte mätbar. Leukocyter 
måste kroppen själv producera. Var fjärde timme 
tog läkarna en pytteliten mängd blod från mig och 
vi väntade för att se om antalet leukocyter skulle 
stiga över värdet 0,1 (som är det lägsta värde som 
tekniken kan visa). Det skulle också kunna påvisa att 
benmärgen faktiskt fungerade igen. Men det sked-
de inga förändringar. Sex pumpar pressade in med-
iciner, näring och blodersättning i min kropp. I min 
kropp hade jag inga fungerande vener eftersom alla 
hade förstörts av injektioner. Några sista dagar låg 
jag medvetslös och reagerade inte på någonting 
utom smärta och då inte ens på den.

Läkarna sa till mina föräldrar att jag befann mig 
i livets slutskede och att mitt tillstånd var obotligt. 
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Enligt deras åsikt var jag ett hopplöst fall. Även om 
blodbildningen skulle komma igång så var man inte 
säker på att det inte redan kunde föreligga en hjärn-
skada. Situationen var ändå värre eftersom detta 
skedde under semestern och flera av de mest erfar-
na läkarna var lediga. Och med det var inte svårighe-
terna över. En våning högre upp fanns en avdelning 
med barnintensiv där det fanns apparatur som skul-
le stödja leverfunktionen, men de hade just målat 
om på denna avdelning och det fanns inte någon 
plats kvar där för mig. Så jag blev kvar på barnon-
kologin. Idag vet jag att allt detta hände för att jag 
aldrig skulle glömma att mitt helande kom från Gud. 

Det var inga maskiner, medikamenter och inga lä-
kare (trots deras uppoffrande arbete) som räddade 
mig. Även om mina föräldrar hade förlitat sig på Gud 
och var beredda att ta emot vilket besked som helst 
från Guds hand och acceptera det så skulle de upp-
leva en situation där alla omständigheter misslyckas 
och människan blir kvar med allenast Gud. Gud ville 
visa sig för dem i full makt och kraft, så att när det 
inte finns något hopp, just då är tiden inne för ho-
nom att göra under. Min mamma sjöng tillsammans 
med min pappa sånger om Jesus även om de inte 
visste om jag kunde höra dem. De pratade med mig 
men jag svarade inte. Också den lokala predikanten 
tillsammans med sina äldstebröder kom till mig och 
bad vid min säng. Som en kvinnlig läkare sa, skulle 
det bli min sista natt eftersom mitt hjärta slog med 
220 slag i minuten, Och så kom då ögonblicket när 
föräldrarna skulle säga sina sista ord till sitt barn. 
Mamma och pappa sa till mig att de älskade mig 
över allt annat, skulle stanna kvar hos mig, höll min 
hand fast och skulle vara kvar hos mig tills slutet. 
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De frågade: “Mischka, hör du oss?” Inget svar. Och 
då frågade de ännu en gång: “Älskar du Jesus Kris-
tus?” Jag minns inte denna situation men mina för-
äldrar kommer aldrig att glömma det. Jag nickade 
till svar. Efter tre veckor av hopplöshet reagerade 
jag inte bara en gång. Jag nickade en gång till som 
svar på att jag faktiskt älskade Jesus. Jag var bara 
4.5 år gammal men i den stunden var det klart för 
mig att det var så. Under dagarna före detta hade 
mina föräldrar bett för mig och hade kämpat med 
Gud om mitt liv. Min pappa var beredd att godta 
Guds beslut men min mamma krävde ett helande 
– dock hände inget alls. Gud vill lära henne att bara 
HAN är Herre över mänskligt liv och hon måste un-
derkasta sig hans auktoritet. Först när hon förstod 
det och upphörde med att kämpa med Gud och 
godtog möjligheten att Gud både kan hela liv och 
ta liv, överlämnade hon mig i hans hand och mitt 
tillstånd började att förbättras. Efter den första bö-
nen av det slaget visade mina värden 0,3 leukocyter 
men mina föräldrar gladde sig inte för det kunde 
ju vara en felvisning. Men vidare blodprov visade 
att antalet sunda leukocyter steg utan uppehåll. 
Vidare behandling gick utan problem, därför att 
Gud hade bestämt att jag skulle leva. Då uppfylldes 
de ord som en läkare yttrade – vi behandlar men 
Gud gör frisk. Läkarna och personalen gjorde den-
na natt vad som stod i deras makt men Gud gjorde 
vad som föreföll helt otroligt för människorna runt 
omkring. Jag lever, är friskare än förr och har inga 
men av denna sjukdom. 

Jag tackar Gud för att jag haft den underbara för-
månen att kunna växa upp i en kristen familj. Jag vet 
att det inte på något sätt är en tillfällighet. Jag är 
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övertygad om att 
Gud har en plan 
med varje männ-
iska. Tack vare den 
ledning som mina 
föräldrar gav visste 
jag redan som liten att 
jag älskar Jesus och 
att mitt liv och mitt 
hjärta tillhör honom. 
Mina föräldrars upp-
fostran av mig gav 
mitt liv klart definie-
rade prioriteringar. 
Mitt liv hade mening 
och Gud ger denna 
mening. Jag är tack-
sam att mina föräld-
rar fostrat mig enligt 
kristna principer och 
det skyddade mig från 
många felaktiga beslut. 
Jag är glad att jag redan 
som liten lärde känna Jesus. I 
år har jag tagit min studentexamen 
med stor framgång. Men varje dag vet jag 
att jag lever bara för att Gud ville det och att mitt 
liv tillhör honom. Nu skulle jag vilja läsa främmande 
språk vid något universitet och använda det till att 
kunna berätta om de goda nyheterna om Jesus för 
människor. 

Michaela
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Så bra det är när människor redan som barn får 
erfara att Gud är där. Michaela har inte bara fått 
uppleva ett Guds under, utan har också haft den 
enorma fördelen att växa upp med Gud och dessa 
värderingar. Vad hade det hjälpt om hon blivit helad 
och sedan vuxit upp som tusentals andra i sitt land 
Slovaken och med det kanske sett allt gå åt skogen? 
Det behövs mer än ett under! Och det som också 
gör intryck på mig i hennes ord är hennes familj. 
Från morfar till föräldrarna. Vilken välsignelse att ha 
sådana föräldrar! Det har ju präglat henne tills idag 
och bevarat henne från mycket och hon har kun-
nat bli till välsignelse för andra. Många människor 
tänker: “Jag har inte rånat någon bank, jag har inte 
dödat någon, jag har inte tagit några droger… Mitt 
liv är tråkigt och min bekännelse till Gud är ganska 
ynklig!” 

Men motsatsen är faktiskt fallet. Om du vuxit upp 
i ett kristen hem, om du framför allt bevarats från 
det onda då är du världens bästa vittne för Gud. 
Tror du på något sätt att vi är stolta över allt det 
onda som vi gjort eller upplevt. Tror du att man där-
igenom kan ge Gud “mer ära” när man tidigare var 
“sämre” än alla andra? Idioti! Tyvärr så har gudlösa 
människor litet intresse av att ha ett äkta liv med 
Gud. De vill hellre höra “hur många människor har 
Franky dödat.” Det intresserar de gudlösa. Men jag 
berättar inte denna historia för att ge djävulen ära 
utan för att visa var och en att det finns en levan-
de Gud och det finns ett nytt, äkta, djupt, värdefullt 
och attraktivt liv med Gud!
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En trofast Gud som 
vet vad han gör

J ag är uppvuxen i en kristen familj där tron alltid 
varit en naturlig del av livet. Som 13 åring tog jag 

beslutet att tro och följa Jesus. Det är ett beslut som 
inte alltid varit enkelt att stå fast i men som jag ald-
rig ångrat. Jesus fascinerar verkligen mig, tänk att 
få ha en relation med en allsmäktig Gud som inget 
hellre vill än att älska, hjälpa och vägleda mig genom 
livet. Jag tänkte dela med mig av en händelse ur min 
vardag där Jesus visar sin otroliga omsorg och tro-
fasthet även i de minsta av saker. I de saker vi som 
människor tvivlar på att Han skulle bry sig om.

Jag, tillsammans med två tjejkompisar, jobbar 
som evangelister i södra Lappland sen en tid tillba-
ka. Vi åker mellan tre olika orter för att stötta för-
samlingarna och möta barn och ungdomar i områ-
det. En kväll skulle vi åka till en by ungefär en timma 
bort med bil för att träffa ungdomarna på ungdoms-
gården där. Vi var redan sena när vi satte oss i bilen 
och upptäckte att tanken var tom. Stressade sväng-
de vi snabbt förbi bensinstationen för att tanka bi-
len. Det var en kylig kväll i januari och temperaturen 
låg på närmare 17 minus men det var inte förrän vi 
stått och försökt få upp tanklocket i flera minuter 
som vi insåg att locket nog frusit fast. Vi stod länge 
och kämpade men tillslut gav vi upp och gick för att 
hämta hjälp inne på macken. En man kom ut för att 
hjälpa oss men inte heller han kunde få upp det. Vi 
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hämtade varmvatten i en påse för att möjligen kun-
na tina upp låset, men utan framgång. Vi började be 
till Jesus om hjälp: “om Du vill att vi ska åka ikväll 
så vet vi att Du kan få upp tanklocket”, bad vi. Men 
locket satt som sten! Besvikna fick vi finna oss i att 
vända om och köra hem igen. Tanken på att Jesus 
inte hört vår bön fick mig att börja tvivla, jag vet ju 
att Gud är trofast och att han hör när jag ber, det har 
jag upplevt så många gånger i mitt liv. Varför svara-
de Han inte på vår enkla bön den här gången? Bryr 
han sig inte? Senare samma kväll skrev en av ungdo-
marna vi skulle ha träffat på ungdomsgården till oss. 
Han berättade att ungdomsgården varit stängd just 
den här kvällen. Så om vi fått upp tanklocket, som vi 
bad om, hade vi åkt helt i onödan! 

Den kvällen fick jag lära mig något viktigt! Jesus 
är en Gud som är trofast och han vet vad han gör! 
Jesus svarade på vår bön men helt utan att vi var 
medvetna om det. Jag beskyllde honom för att inte 
bry sig om vårt problem, när han i själva verket gav 
oss det bästa svaret, det svaret vi själva inte kunde 
se. Den här händelsen kanske tycks vara simpel och 
odramatisk men det fick bli ett tydligt exempel för 
mig hur Jesus alltid svarar på bön men inte alltid på 
det sättet jag tänkt mig. Han är alltid trofast! 

Linnea, 21 år, Sverige
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Att se sig själv med 
Guds ögon

J ag är uppvuxen i en kristen familj och min krist-
na tro har sedan jag var liten varit en trygghet i 

mitt liv. Det har varit min tröst när jag har haft det 
jobbigt och jag har kunnat rikta min tacksamhet till 
Gud över lyckliga stunder. Genom min uppväxt har 
jag sedan i perioder känt mig närmare eller längre 
ifrån Gud, men aldrig så att jag har tvivlat på hans 
existens. Men när jag sedan blev äldre kände jag 
ofta en rastlöshet i min tro. Om jag nu är frälst och 
har allt jag behöver i Gud varför känner jag mig så 
ofri och otillräcklig? Jag var student i en stor stad 
och funderade mycket. Varför känns inte mitt liv så 
meningsfullt som jag önskar? Varför lever jag som 
människor som inte tagit emot Jesus, bortsett från 
att jag inte dricker alkohol och festar? Varför känner 
jag så ofta att jag inte duger som jag är? 

När jag sedan efter några år var klar med min ut-
bildning bestämde jag mig för att gå en bibelskola 
i Latinamerika. Egentligen mest för att få använda 
spanskan som jag studerat på universitetet. Men på 
bibelskolan fick jag undervisning som skulle föränd-
ra mitt sätt att tänka. På lektionerna återkom vi ofta 
till Romarbrevet 12:2 “Anpassa er inte efter denna 
världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen 
av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds 
vilja...” Jag började förstå vikten av att förnya mina 
tankar och att inte tillåta de tankar som inte stämde 
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överens med Guds ord och vad Han säger om mig. 
En kväll fick jag höra ett vittnesbörd från en man 
som berättade att han hade känt sig värdelös trots 
att han hade en stark tro på Gud. Hans liv hade bör-
jat förvandlas när han bad Gud att uppenbara för 
honom hur Gud såg på honom. Men också för att 
han valde att börja tro på vad Bibeln säger i stället 
för vad han själv kände. Där fick jag upp ögonen för 
att Gud är så mycket större än mina känslor. Att jag 
måste välja att tro och agera utifrån de sanningar 
som står i Bibeln och inte utifrån tankar och känslor 
som säger att jag inte duger. 

Detta startade en process i mig där jag också rent 
konkret började tala ut de ord i Bibeln som talar om 
vem jag är i Guds ögon. Jag som har tagit emot ho-
nom har fått rätten att bli hans barn (Joh. 1:12) och 
inget kan skilja mig från hans kärlek (Rom. 8:38-39). 
Och jag vet att det gäller oavsett hur jag känner. 
Några gånger har jag fått känna starkt hur Gud äls-
kar mig men även de dagar då jag inte känner mig 
älskad så vet jag att jag ändå är det. Jag ber att Gud 
ska visa mig ännu mer vem jag är och att jag ska få 
lära känna honom bättre. Jag får bestämma mig 
varje morgon för att tro.

Jag tror att Gud verkligen vill visa oss hur mycket 
han älskar oss, och vi behöver tro på det även om 
det inte känns så. Gud visar oss genom sitt ord vilka 
vi är i honom och det är de sanningarna vi får fylla 
oss med även om våra känslor säger något annat.

Andrea, 24 år, Sverige
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Gud hör bön och 
vill leda oss

D et finns så mycket man kan göra i livet! Men för 
min del vill jag inget annat än att göra det Gud 

vill och har tänkt för mitt liv för jag vet att det är då 
jag får känna mening och en inre glädje med det jag 
gör. Nu vill jag kort berätta hur Gud ledde mig till ett 
spännande liv med honom i Vilhelmina.

Jag hade fått ett drömsommarjobb i en av Sveri-
ges populära semesterstäder. En dag erbjöd chefen 
mig att stanna kvar efter sommaren för att fortsät-
ta jobba hos dem, och tro mig... det var lockande! 
Inom mig slet och kämpade jag med vad jag ville, 
det fanns ju så mycket saker jag skulle kunna göra! 
Skulle jag nu äntligen ta och utbilda mig, gå en bi-
belskola på Nya Zeeland, fortsätta att utveckla mina 
musikaliska talanger på en folkhögskola, flytta till 
mina bästa vänners kollektiv i Göteborg, åka som 
volontär till en missionsbas i Zambia eller kanske 
fortsätta jobba på det fantastiska jobb som jag nu 
hade? 

Inte nog med alternativ, senaste halvåret hade 
Gud också väckt någon märklig inre längtan i mig att 
flytta till Vilhelmina i Norrland nästan 100 mil från 
mitt hem. Om jag ville fanns det möjlighet att hjäl-
pa till “där uppe” med barn och ungdomsverksam-
heten i en församling, väldigt oklart dock. Jag hade 
konstigt nog gått hela våren och tänkt på det där 
med Vilhelmina men hoppades hela tiden att Gud 
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snart skulle öppna en annan väg för mig som skulle 
kännas mer klockren. Nu hade snart hela sommaren 
gått och jag behövde ge svar till min chef inom 3 
dagar om jag ville ha jobbet. 

Nästa morgon på väg till jobbet bad jag i bilen 
som vanligt och sa till Gud: “Jag kan inte släppa det 
där med Vilhelmina, om du verkligen vill att jag ska 
flytta dit får du ge mig tre tecken på det idag!” Den 
dagen träffade jag tre olika män som på olika vis tyd-
ligt gjorde klart för mig att Gud av någon anledning 
ville ha mig i Vilhelmina. Första och andra mannen 
frågade vid två olika tillfällen vad jag skulle göra till 
hösten. Jag berättade mina alternativ och jag blev 
paff när de båda männen utan tvekan tyckte att 
flytta till Vilhelmina var självklart för en person som 
mig. De rabblade upp en massa positivt de såg i mig 
och avslutade med att säga att jag var som gjord 
för Norrland! Den tredje mannen hade just kommit 
hem från sin semester i Norge och Norra Sverige 
och det första han säger när jag frågar hur han haft 
det är: “Vilhelmina, vilket ställe! Han hade varit just 
där och var mäkta imponerad av byn!”

Jag är så tacksam för Guds ledning i vardagen och 
jag älskar när Han är tydlig med sina svar på våra bö-
ner! Jag valde att flytta till Vilhelmina, platsen som 
jag för några år sedan knappt visste fanns men som 
jag idag vet är den rätta platsen för mig att vara på 
just nu. 

Evelina, 22 år, Sverige
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S om ung ville jag uppleva äkta under – stora, väl-
diga ting. Man jag var blind för det som var verk-

ligt viktigt för Gud. Någonstans frågade Guds ande 
mig vad som var ett verkligt under. Jag tänkte ge-
nast: “Helande! Jesus har ju till exempel helat blin-
da!” Guds Ande frågade mig då något egendomligt: 
“Och! Har Jesus förundrat sig över det? Hoppade 
han omkring och sa – tänk, han är verkligen he-
lad?” Jag var tvungen att tänka efter. Faktum var 
att Jesus aldrig förundrade sig över ett under. För 
någon som är allsmäktig är det inget under. Jag 
tänker ibland att mina hundar undrar när jag tänder 
och släcker ljuset, men själv förundras jag inte över 
det. För Gud är ingenting omöjligt. Varför skulle han 
förundra sig? Sen tänkte jag vidare, Gud behövde 
sex dagar för att skapa himmel och jord, men det 
tar ibland årtionden för en del människor att få in-
sikt om sin skuld och att gottgöra den. Gud måste 
ibland arbeta på en del människor många år för att 
de ska ändra någon småsak, som är ofattbart vik-
tigoch värdefull för Gud. Här sker de äkta anmärk-
ningsvärda händelserna. Jag tror inte att vi ens en 
gång anar hur viktigt det är för Gud, att vi är “trogna 
i det lilla” och vilken välsignelse som kan uppstå ur 
det. Jag har faktiskt fått uppleva några under och 
konkreta svar på bön. Men jag vet också att det be-
hövs mer än ett under för att ett liv ska vara lyckat. 

Många har redan hamnat i ett förtvivlat läge och 
har väntat sig ett under från Gud. Och ett är säkert 
- Gud kan göra under! Men många gånger använder 
Gud förhållanden runt omkring oss för att arbeta 
med vårt liv. Om vi fokuserar på Guds allmakt så kan 
vi råka i panik. Gud kan göra ett under och vi hamnar 
i kris eftersom det inte går som vi har tänkt. Men 



var nu försiktig! I Guds allmakt finner vi inte vår ro. 
Gud är också allvetande. Och Gud är kärlek. Gud är 
god. Här måste vi kasta ankaret. Det finns inte nå-
got mera trösterikt att veta än att Gud vet allt som 
behövs för det bästa och också gör allt som behövs 
för det bästa. I detta har jag i svåra stunder funnit 
den frid, som är högre än allt förnuft, som Paulus ut-
rycker det. En frid som inte världen kan ge, den som 
Jesus lovat oss. Det är en frid, som inte är avhängig 
yttre omständigheter utan av just det att vi lever i 
harmoni med Gud och förblir i den. Denna frid och 
denna livets fullhet kan ingen ge dig, och inte heller 
ta ifrån dig, om du förblir i harmoni med Gud. 

Jag skulle vilja ge dig ett tips. När du börjar läsa 
Bibeln så kommer det att gå för dig som det gått för 
många andra. 

Mycket förstår man helt enkelt inte. Där finns be-
grepp som är främmande, eller känner du till skillna-
den mellan en farisé, en sadducé och en herodian? 
Alltså jag måste ärligt säga att i början föreföll allt 
lite svårt och mycket förstod jag inte. En del gjorde 
mig upprörd eftersom jag förstod det fel. Därför ger 
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jag dig ett viktigt råd. Gör med bibelläsningen som 
när man lägger ett pussel. Då tar man en bit efter 
den andra i handen, försöker lägga den till de andra 
delarna och när den inte passar så slänger man inte 
bort den. Nej, man lägger den åt sidan och provar 
nästa bit. Någon gång kommer den att passa in. 
Någon gång blir det allt lättare och man ser bilden 
ännu noggrannare. Precis såär det när man läser Bi-
beln. Ge inte upp, om du inte förstår, Läs bara vida-
re. Du kommer också att göra den erfarenheten att 
du kommer att förstå väldigt många saker. Bibeln 
är skriven så att man behöver andras hjälp för att 
förstå den fel! Guds ande kommer att visa dig vad 
som är viktigt för dig. I matte börjar man inte med 
att räkna med bråk. Först är det ett plus ett, sen ett 
gånger ett. Börja gärna med de fyra evangelierna. 
Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Där står cen-
trala saker om Jesus. Be till Gud medan du läser, så 
att han talar till dig. Jesus har sagt: 

Den Helige Ande kommer att lära dig när han ser 
att du verkligen vill. Och han kommer att påminna 
dig i vardagen om det du behöver när det passar sig, 
som jag har upplevt med “Jona” efter knivattacken. 
Det är en oersättlig faktor i livet med Gud. 

Men Hjälparen, den helige Ande 
som Fadern ska sända 

i mitt namn, han ska lära er 
allt och påminna er om allt 

som jag sagt er. 

Joh. 14:26
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Dessutom kan jag råda dig till att söka upp en 
samling med troende människor. Denna församling 
är ovanligt värdefull. Ni kan be tillsammans och du 
kan lära dig mycket om Gud och livet i harmoni med 
honom. 

Till slut har jag skrivit några punkter som på ett 
enkelt sätt åskådliggör vad Guds plan och mål med 
denna värld är.
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Guds plan och mål med 
denna värld

M änniskor frågar sig – vad är egentligen mening-
en med livet? Om Gud är allvetande, har han då 

inte kunna förutse världens kaos? Och om Gud är 
allsmäktig kunde han inte då ha skapat en bättre 
värld? Om Gud är kärlek och vill att vi ska leva evigt, 
varför lider och dör vi då? 

Vi tittar in i tiden före jordens skapelse, vad Gud 
hade tänkt sig när han kunde förutse världens hela 
tid och jag ska i 11 steg visa vad Guds mål och plan 
för denna universella tid är.

1Gud är kärlek. Kärlek är relationsorienterad. Guds 
mål med denna universella tid och varje enskild 

människa är det perfekta och eviga livet i harmoni. 
Guds fråga var: Kommer det eviga livet i harmoni att 
lyckas om jag gör människan perfekt och sätter ho-
nom i ett perfekt paradis och erbjuder honom min 
gemenskap? 

2Gud är allvetande. Det betyder bland annat att 
Gud kan se framtiden. Innan Gud skapade him-

mel, jord och människor förutsåg han att vi skulle 
missbruka vår fria vilja för att göra det onda och fal-
ska istället för det goda. En synd skulle föra till näs-
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ta. Gud förutsåg att ur det paradisiska livet i harmo-
ni och rättfärdighet skulle det på grund av syndare 
uppstå en ond cirkel. När Gud såg det hade han flera 
möjligheter eller alternativ. 

a) Det första: Gud hade möjligheten att avbryta allt 
och inte skapa några människor

b) Det andra: Gud hade möjligheten att göra 
människor till robotar. Det skulle då betyda: inget 
samvete, ingen intelligens men inte heller någon 
fri vilja. En robot, som funkar heligt. Föreställ dig 
det. Gud skulle börja ett återkallande, som bilbolag 
gör när man upptäcker att bromsar är defekta och 
utgör en fara för ägarens liv. Föreställ dig att Gud 
skulle säga: Hallå där människor, ni ser att genom 
att missbruka den fria viljan och ignorera samvetet 
och mina bud så finns här en fara för livhanken på 
jorden. Därför återkallar jag er, för att bygga om 
er till heliga robotar. Jag bygger in en ny del, som 
vid varje syndig handling sänder ut en fruktansvärd 
smärtkänsla. Skulle du komma först? Nej! Vi vet och 
Gud vet att ett liv som viljelösa robotar inte är värt 
att leva. Livet skulle inte var något liv längre och kär-
lek vore utesluten för kärlek förutsätter en fri vilja. 
Det var alltså inget alternativ för Gud. 

3Men Gud såg något annat och det fick honom att 
fundera och hoppas vidare. Gud såg att otaliga 

människor i hela världen skulle omvända sig till ho-
nom, frivilligt och av övertygelse. Gud förutsåg att 
otaliga människor skulle förstå att ett “gudlöst” liv 
i synd skulle leda till undergång. Gud såg också att 
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otaliga människor skulle förstå att ett liv i harmo-
ni med Gud och hans bud kan lyckas. Gud förutsåg 
att otaliga människor i alla generation, länder och 
familjer skulle komma att söka Gud men uppriktiga 
hjärtan och vända om till honom. Det gjorde Gud 
lycklig. Frågan var nu: Är det möjligt att leva med 
förlorade och fallna människor i harmoni igen? 

4Gud såg före världens skapelse i princip fyra 
problem, som han måste lösa för att förlorade 

människor skulle kunna leva i harmoni med honom: 

• Vår skuld skiljer oss från Gud. Det är så också hos 
oss människor. Om jag skulle stjäla från någon och 
han skulle komma på det, så är förhållandet stört 
eller till och med förstört.

• Skuld förtjänar straff. Om vi alla skulle få vad vi 
förtjänar så vore ingen av oss mer med, för “det 
finns ingen rättfärdig, ingen enda bland er.” Rom. 3:10 
Och Gud är inte den brutale som har sin lust i att 
straffa människor. (Hes. 33:11)

• Gud förutsåg att Satan skulle bygga upp fler 
och fler religionsattrapper efter mottot: “Tro vad 
du vill!” Paulus säger till oss tydligt att bakom re-
ligioner står demoner som förför människor (1 Kor. 
10:20) medan de själva anser att de tjänar Gud. Gud 
förutsåg att människor som vill komma tillbaka till 
Gud inte kommer att veta vem Gud är och hur Gud 
verkligen är och hur ett liv i harmoni med Gud ser 
ut. Och därigenom kommer de två första punkter-
na att förstärkas, för att människor till och med gör 
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de mest galna och perversa saker “för att komma 
tillbaka till Gud.” Otaliga människor blev offrade till 
avgudar och idag blir tusentals bestialiskt mördade 
eftersom många fanatiker menar att detta är Guds 
vilja. Många spränger sig i luften i människosamling-
ar för att man sagt åt dem att “detta är den enda 
vägen till paradiset!” Vilket vansinne! 

• Det fjärde problemet: Även om människor finner 
vägen till den riktiga Guden så vet ingen mer vad ett 
liv i harmoni med Gud verkligen är. Sann mänsklig-
het betyder inte att vara något bättre än genom-
snittet av ett hårdkokt samhälle, utan vi behöver 
Gud för att vara människor. Dock såg Gud att det 
inte ska finnas någon människa mer på jorden, som 
lever i harmoni med honom och därmed kunna vara 
en förebild för andra när det gäller vad ett liv i har-
moni med Gud betyder. 

Gud måste alltså före världens skapelse fundera 
över hur han skulle tackla dessa fyra problem i fram-
tiden för att lösa dem. 

5Därmed förutsåg Gud att det bara finns en väg. 
Innan Gud skapade denna världen var han klar 

över att han måste komma till denna världen i Jesus 
Kristus för att lösa dessa problem. 

• Bara i Jesus kan han uppenbara för oss förlora-
de människor vem Gud är och hur Gud verkligen är. 
Bara så kan han ogiltigförklara och åsidosätta alla 
religiösa spekulationer och förförelser. 
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• Å andra sidan kan han bara i Jesus Kristus visa 
oss vad det innebär att vara sann människa. Jesus 
levde inte ett “normalt” liv i syndens kokgryta som 
alla andra, utan han levde heligt och visar oss så 
samtidigt vad hårdkokthet egentligen är. Bara ge-
nom Jesus kan vi se vad ett “normalt” människoliv 
verkligen är, och vad det betyder att leva i harmoni 
med Gud och att älska Gud, sig själv och sin nästa.

• Bara genom Jesus kunde Gud lösa skuldproble-
met. Jesus dog istället för oss på korset för att vi 
skulle få det vi inte förtjänar. Jesus har lidit och be-
talat för dig. Bara för att vår skuld har lastats av på 
korset kan vi komma tillbaka till Gud om vi verkligen 
vill leva i harmoni med honom. 

Guds fråga var då: Kommer alla människor att 
vända om till Gud om de lär känna Guds kärlek i Je-
sus Kristus? Kommer det efter korset att finnas en 
himmel på jorden? Skulle alla människor vända om 
från synden till ett harmoniskt liv med Gud? Gud för-
utsåg att detta inte skulle vara fallet. Efter korset 
var en himmel på jorden teoretiskt möjlig, men Gud 
såg att detta inte skulle ske.

6Gud kunde visserligen se att många människor 
skulle förstå Guds kärlek på korset och sedan vän-

da sig tillbaka till Gud, men för dem skulle det inte gå 
bättre än för Jesus som de följde. Gud såg en världs-
vid förföljelse av kristna och ändå värre: Gud såg att 
makthungriga människor till och med skulle missbru-
ka Guds ord för att nå sina egna själviska mål. Gud 
förutsåg detta missbruk. Till och med i Guds namn 
skulle människor begå sina vidrigheter. Därför varna-
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de Gud i Bibeln för falska profeter och felutveckling i 
kyrkor och politik med all önskvärd tydlighet. 

7Gud såg tydligt att det inte skulle finnas någon 
himmel på jorden, (tvärtom såg han att världens 

ände dröjer, men den kommer inte att utebli), på 
grund av våra synder och brist på vilja att göra bot. 
Gud såg i själva verket före världens grund var lagt 
att denna värld skulle trotsa Jesus Kristus och korset. 

Guds fråga var då: Om denna världen går under 
på grund av synden, var och hur kan jag då leva med 
dem som genom tron på Jesus Kristus låtit omvän-
da sig? Kan det eviga livet i perfekt harmoni bli en 
realitet?

8Gud hade en idé. Gud förutsåg före jordens 
grund var lagd att han skulle skapa en andra 

värld. Då var Guds fråga “Kommer det eviga livet i 
perfekt harmoni i den nya världen att lyckas?” 

Gud förutsåg att det eviga livet i evig härlighet 
skulle komma att bli verklighet i denna nya värld. 
Och det har också sina goda grunder. Där kommer 
nämligen bara att vara människor som med sina liv 
bevisat att de vill vara i den nya världen och att de 
också hör dit. Där kommer bara att vara människor 
som frivilligt och av övertygelse omvänt sig till Gud 
och låtit förändra sig själva till det goda. 

Alltså beslöt han en viktig sak: 

9Gud begränsade livstiden på jorden. Många ser i 
döden ett straff men faktum är att döden är en 
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befrielse för många lidande människor, så som jag 
förklarat tidigare i denna bok. Gud kunde i sin kär-
lek inte tillåta ett lidande utan slut. Av kärlek och 
omsorg har Gud måst begränsa människans liv. Det 
betyder dock inte att Gud ville sjukdom och andra 
hemska dödsorsaker. Men så länge som det finns 
syndare, måste det finnas död för att elände, lidan-
de, smärta och det onda ska begränsas. Men det är 
inte slut i och med döden!

10Gud förutsåg att han i Jesus Kristus skulle kom-
ma tillbaka när världen kommit till sitt slut för 

att hämta till sig - till den nya världen - de som frivil-
ligt och av övertygelse omvänt sig till honom och 
ingen annan. 

”När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en 
Guds basun, då ska Herren själv komma ner från him-
len, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. 
Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland 
skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rym-
den. Och så ska vi alltid vara hos Herren.” 1Tess. 4:16-17

Döden är inte slutet. Gud har förkunnat de dödas 
uppståndelse. Den som av hjärtat omvänt sig till 
Gud kommer inte att hamna inför domen utan har 
trängt sig igenom döden till liv, och kommer att leva 
med Gud i Guds nya värld i rättfärdighet och frid. 

”Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar 
och en ny jord där rättfärdighet bor.” 2.Peter 3:13

Den som däremot dött i sina synder utan förlåtel-
se genom Jesus Kristus, den kommer att ställas in-
för Guds domstol vid den andra uppståndelsen och 
få det rättmätiga straff som han genom sitt liv i syn-
digt självförverkligande gjort sig förtjänt av. 
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Tiden i denna världen är en omväg till Guds rike 
och bort från en evighet i våra synder. Det fanns, på 
grund av synden, ingen annan väg än korset. 

”Hos ingen annan finns frälsningen, och under him-
len finns inget annat namn som människor fått ge-
nom vilket vi blir frälsta.” Apost. 4:12

Det finns på grund av dina synder ingen annan väg 
in i Guds nya värld än genom tro på Jesus och kor-
set. Gud ville aldrig synden och det onda. Vi syndar, 
inte han. Därför måste du bekänna vid korset och 
förstå att Jesus dött för dig och dina synder, för att 
du ska få leva. Jesus lever och du ska leva med ho-
nom, här och då i Guds nya värld. 

11Guds fråga var till slut: Lönar sig allt detta över-
huvudtaget? Står lidandet genom världsåldrarna 

i proportion till den eviga härligheten I himlen? Pau-
lus säger med rätta: “Jag menar att den här tidens 
lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska 
uppenbaras och bli vår.” Rom. 8:18

Om allt vore slut i och med döden, då vore ett liv 
i denna världen, med allt lidande faktiskt helt me-
ningslöst. Och hade Gud före världen skapelse för-
utsett, att stämningen i himlen skulle bli långtråkig 
och håglös då hade han väl gett upp sin önskan att 
ha ett härligt, evigt liv i harmoni med oss människor. 
Men eftersom Gud ser att härligheten i det eviga li-
vet kommer att bli så underbart skönt för alla så var 
han villig att lida döden för oss på korset. Försök nu 
fatta detta! Gud såg före jordens skapelse det eviga 
livets härlighet och han yttrar inga tomma ord, utan 
han var själv beredd att komma till världen för detta 
eviga mål, för att leva här, att lida och dö, för att vi 
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ska kunna dela härligheten i det eviga livet med ho-
nom. I Guds nya värld kommer det att vara så härligt 
att vi kommer att glömma allt på denna jord. 

Gud säger: “Se jag skapar nya himlar och en ny 
jord, och man ska inte mer minnas det förgångna el-
ler tänka på det. Nej, fröjda er och jubla för evigt över 
det som jag skapar!” Jes. 65:17

Guds mål är människor som med sina liv, här på den-
na omväg, bevisar att de vill leva med Gud i den nya 
eviga världen. Din omvändelse till Gud är ett etapp-
mål till det eviga målet, Guds rike. Det är livets me-
ning att du måste besluta dig för om du vill tillbringa 
evigheten i Gud nya värld eller inte. I den nya eviga 
världen hos Gud kommer det inte att finnas vare sig 
död, lidande, orättfärdighet, sjukdom eller tårar, där-
för att där finns bara människor som lämnat sig till 
Gud och det har skett frivilligt och av övertygelse. 
Utan synd kommer den nya jorden att bli en himmel 
av salighet för alla, som kommer att vistas där.

Jesus ropar på dig: “Tiden er inne och Guds rike är 
nära. Omvänd er och tro på evangeliet!” Markus 1:15

Bibeln säger oss tydligt vem som kommer att fin-
nas där i Guds nya värld.

”Här visar sig de heligas uthållighet; de håller fast 
vid Guds bud och tron på Jesus.” Uppenbar. 14:12

”Sök frid med alla och helgelse, för utan helgelse 
kommer ingen att se Herren.” Heb. 12:14

Många menar att “helighet” gör oss ynkliga, tris-
ta och glädjelösa. En gång fäste jag godis på en tröja 
och sedan kunde barn jaga mig. Det skulle ni ha sett. 
De gav inte upp förrän jag var helt slut. De jagade 
mig, trängde in mot och hoppade på mig från alla 
håll, tills den sista godbiten var uppäten. Helighet 
är himlens godis. Vad vore himlen utan helighet? 



Då skulle det ju vara som här. Gud är helig och han 
vill leva med oss i harmoni. Det önskar jag dig. Äkta 
glädje och ett liv i harmoni med Gud. 

För övrigt: Eftersom Gud kunde förutse allt, kun-
de han också förutbestämma och beskriva avgöran-
de saker. Fast alla tecken på att världens ände kom-
mer snart har redan skett och därmed Jesu andra 
ankomst. Jag kan rekommendera dig boken “Guds-
beviset”, där jag beskriver detta mer utförligt. 

Guds välsignelse önskar jag dig

Kornelius


