
”Det du har hört av mig inför många vittnen 
ska du anförtro åt pålitliga personer som i 
sin tur ska kunna undervisa andra”. 2 Tim 2:2

Tänk om man kunde memorera hela Bibeln 
utantill? Själv har jag ansträngt mig ordentligt 
för att memorera att antal verser men det har 
inte varit lätt. Det är bra att memorera verser. 
Det är bra att läsa Bibeln, men även om jag 
plötsligt skulle få förmågan att memorera hela 
Bibeln och kunna varenda referens…och ändå 
behöver inte det betyda att jag ens är kristen. 
Man kan ju faktisk vara ateist och Bibelexpert.

Man kan sitta i kyrkan varje söndag och inte 
vara kristen. Man kan sjunga lovsång och inte 
vara kristen. Kristen är man när man bekänner 
Jesus Kristus som Herre, när man inleder ett liv 
tillsammans med Jesus.  Jag vet av egen erfa-
renhet att man dessutom kan vara kristen, frälst 
– ja, verkligen frälst men ändå sakna kraften i 
det kristna livet. För en tid sedan var jag på väg 
att krascha. Jag hade ingen energi kvar till 
något. Jag läste mycket Bibel, jag hade ju 
schemalagt Bibelstudium och predikan varje 
vecka. Jag bad absolut, men det var mycket 
envägskommunikation. Jag tror att jag var så 
som många är. Ganska upptagen av mina egna 
idéer och ”att göra listor”, tillslut hade jag ingen 
lust att kliva ur sängen.

”Du är utbränd! Sjukskriv dig nu”.
Det var det mina närmaste sade till mig. De 
hade rätt men samtidigt hade jag en gnagande 
känsla av att jag behövde skifta fokus mycket 
mera drastiskt.  ”Vi ska ha bönevecka först”, 
svarade jag…till ganska skeptiska miner. Vi 
hade ju planerat en bönevecka. Öppet i kyrkan 
9-21 tisdag till lördag, inget program, ingen på 
estraden. Bara bön. Och böneveckan kom. Tolv 
timmar av bön och fasta fem dagar i rad. Alla 
var med på sina villkor. Ingen kollade vem som 
kom eller när. Man gick och kom som man ville 
och kunde. Jag hade privilegiet att kunna 
stanna hela tiden och jag bad. Jag har aldrig 
bett så länge. Jag satt, jag stod, oj vilka obekvä-
ma bänkar. På knä, på alla fyra, stå igen. Tolv 
timmar utan avbrott. Finns du Gud? 

Är jag en idiot som ligger här och tjuter timme 
efter timme? Missmod, oro…bra be igenom 
dalarna, det spelar ingen roll hur det känns. 

Först hade jag fokus endast på mig själv. 
”Gud gör något övernaturligt! Putta omkull mig! 
Gör något!” Jag gav jag upp idén on något 
övernaturligt, bara bad. Bad för allt som behövs, 
bad för allt jag bara kunde komma på. Bad igen, 
många timmar och många dagar. ”Tack Gud, 
tack Gud”. Tacksamheten började komma. 
”Tack för frälsningen Gud! Tack för nåden. Tack 
för helgelsen, för att jag får vara ditt barn! 
Du älskar mig”.

Insikterna började sippra in mellan böner och 
tillbedjan, blanda sig med orden, med tungota-
let, med tårar och stundom grötig apati. 
”Jag kan inte det här. Jag kan inte leda din 
församling, det måste du göra Gud. Förlåt Gud! 
Jag har inte varit nära dig”.

60 timmar av förvandling. 60 timmar av avklä-
dande. Det är i bönen, i tillbedjan som det 
händer. Vi kan ha de allra bästa materialen. De 
bästa ledarutbildningarna, de �naste kurserna 
och Bibelstudierna, och vi ska ha det! Men 
inget, absolut inget ersätter bönen. Där i Guds 
famn får Han fylla på bägaren tills den �ödar 
över. Bara Guds över�öd kan betjäna människor 
runt omkring mig och dig. Du och jag ska inte 
tro att vi är det som behövs. Det är Gud och 
Hans kärlek som behövs. Först i oss, sedan 
påverkas andra och annat automatiskt.

”Det du har hört”, så börjar versen. Det du och 
jag har hört först och främst är Jesu röst. Den 
ska vi lyssna intensivt på. Låta den förvandla 
oss, trösta oss, förnya oss och älska oss. Bara i 
den nära, nära relationen med Jesus Kristus 
kommer vi att kunna fullborda vårt lopp. Han 
är början och slutet, i Honom är vi till. Han har 
friköpt sin församling och och Han kan ta 
ansvar för den, om vi låter Honom.

”Det är i bönen, i tillbedjan 
som det händer”
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