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Om mitt folk,
som är uppkallat efter mitt namn,  
ödmjukar sig  
och ber  
och söker mitt ansikte  
och omvänder sig från sina onda vägar,  
då vill jag höra det från himlen  
och förlåta deras synd  
och skaffa läkedom  
åt deras land. 
—2 Krönikeboken 7:14

Om mitt folk ödmjukar sig

© 2021 Lars Enarson

Bibelcitaten i boken komer om ej annat anges från Svenska Folkbibeln 1998.

NORDEN 7:14 är en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund,  

som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7:14. 
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Löftet
”varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord.” (Matt 18:16)

”Två eller tre profeter skall tala, och de andra skall pröva det som 
sägs.” (1 Kor 14:29)

”Över Nordens länder ligger ett lysande moln med Guds kraft. … 
Vi har korset i våra flaggor. Gud vill att vi skall uppleva korsets 
kraft i våra liv och ge den vidare till Europas längtande miljoner.” 
—Rolf Wiström 1952

”Jag kommer att sända en väckelse som blir mycket större än 
ni någonsin sett tidigare i historien. Men detta kommer enbart 
att ske i samma utsträckning som ni ber fram denna väckelse. 
Sannerligen, Herren, HERREN gör alls intet, utom genom bön.”  
—Lars Enarson 1977

7 dagar av bön och fasta för 
den utlovade väckelsen i 
Norden 29 aug–4 sep 2021

OM MITT FOLK 
ÖDMJUKAR SIG
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”Så börjar det flyta 4 röda strömmar från Norden. … Strömmar-
na var människor som gick med evangeliet för att åter-evange-
lisera Europa. Strömmarna hade blodets färg. Uppdraget kom-
mer att kosta martyrers blod på vägen tillbaka till Jerusalem.”  
—Gunnar Brudeli 2006

Min kallelse till bön 1977
Under en period av fasta och bön i S:t Louis, Missouri, USA i okto-

ber 1977, överväldigades jag av en intensiv längtan att få se en väckelse 
i Sverige och Skandinavien. Jag hade varit involverad i Jesusrörelsen 
och den karismatiska väckelsen i början av 1970-talet och fått se stora 
skaror av framför allt unga människor bli frälsta. Nu hade detta av-
stannat och jag ropade ut min nöd till Herren och sa: “Jag släpper dig 
inte med mindre än att jag får se dig sända en väckelse igen!” Orden 
kom från djupet av min ande och jag överraskades av kraften och in-
tensiteten bakom orden. Herren avbröt mig och sa:

”Jag kommer att sända en väckelse som blir mycket större än 
ni någonsin sett tidigare i historien.” Jag var förbluffad. Det var 
långt mer än vad jag förväntat mig. Herren fortsatte: ”Men det-
ta kommer enbart att ske i samma utsträckning som ni ber fram 
denna väckelse.” Sedan hörde jag dessa ord: ”Sannerligen, Herren, 
HERREN gör alls intet, utom genom bön.”

Herren visade mig sedan hur en väckelse skulle komma till de 
nordiska länderna med korset i sina flaggor och även till de brittiska 
öarna, som också har ett kors i flaggan och därefter sprida sig in och 
ner över Europa.

När man tittar på en karta, så bildar Sverige, Norge och Finland 
bilden av ett lejon på språng ner mot Europa. På 1600-talet svepte 
svenska och finska härar ledda av Gustav II Adolf ner över Europa och 
säkrade Reformationen i den westfaliska freden 1648. Gustav II Adolf 
blev känd i Europa som ”Lejonet från Norden”. I den yttersta tiden 
kommer Lejonet av Juda stam att resa sig i Kristi kropp i Norden för att 
åter-evangelisera Europa.
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Boken Guds plan för Norden
När jag kom tillbaka till Sverige fick jag tag på en liten bok av Rolf 

Wiström som heter Guds plan för Norden, utgiven på Evangeliipress 
1952. I boken citerar Wiström ett bibelord från Hesekiel där det står: 
”Jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flam-
mande eld, och det omgavs av ett sken.” (Hes 1:4) Han fortsätter:

”Över Nordens länder ligger ett lysande moln med Guds kraft. 
Gud kallar människor idag att bli kanaler för denna kraft. Det 
är Nordens kallelsestund. Gud lägger ansvaret på oss för Europas 
avkristnade länder. Vi har korset i våra flaggor. Gud vill att vi 
skall uppleva korsets kraft i våra liv och ge den vidare till Eu-
ropas längtande miljoner.

Kristenheten skall åter få uppleva den helige Andes makt och led-
ning. Nya, stora skaror av lydiga redskap skall åter draga ut dit 
Anden leder, och Guds plan skall förverkligas med hast.”

Dessa ord bekräftade exakt det som Gud hade visat mig i USA. 
Så småningom blev jag involverad i Förebedjare för Sverige, den bö-
neorganisation som Kjell Sjöberg startade och ledde tillsammans med 
bland annat Claes-Göran Bergstrand. Vi bad mycket för denna väckel-
se och fick också se en liten försmak av den 1982.

Gunnar Brudelis syn
I april 2016 deltog jag i en bönekonferens på Åland arrangerat av 

Nordiskt Bönenätverk. Där berättade ledaren och grundaren för nät-
verket Gunnar Brudeli en syn Gud visat honom tio år tidigare.

”Jag stod på en stor karta över Europa. Plötsligt blir alla de nord-
iska länderna färgade blodröda. Så börjar det flyta 4 röda ström-
mar från Norden neröver kartan, genom de europeiska länderna 
och till Israel. Strömmarna blev bredare och bredare och fyllde till 
slut alla länder i Europa. Den västliga strömmen gick över från 
Spanien till Marocko och följde Medelhavskusten till Israel. 
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Strömmarna var människor som gick med evangeliet för att 
åter-evangelisera Europa. Strömmarna hade blodets färg. Uppdraget 
kommer att kosta martyrers blod på vägen tillbaka till Jerusalem.”

Vid den här tiden hade jag i stort sett gett upp tron på profetorden 
Gud gav mig 1977 om en mäktig väckelse över Norden. Det kändes som 
att det helt enkelt var för sent. Det Brudeli berättade började väcka till 
liv igen det Gud visat mig och kallat mig till. Han hade ju sett sin syn 
så sent som 2006. Kanske fanns det fortfarande hopp. Efter ett starkt 
profetiskt tilltal två år, senare startade jag bönenätverket Sverige 7:14 
som sedan utvecklats till Norden 7:14.

Guds ord säger att efter två eller tre vittnens ord ska var sak av-
göras. Både Rolf Wiström och Gunnar Brudeli bekräftade det som Gud 
talat till mig om 1977. Under senare år har även sameprofeten Gunnar 
Bergkvist fått samma profetiska uppenbarelse om en väckelse över 
Norden som kommer att sprida sig ner över Europa. Du kan se ho-
nom berätta om detta på Youtube.1 Han beskriver hur det kommer att 
innebära mycket nöd och lidande och kräva många tårar att föda fram 
denna väckelse i bön. Gud kommer att skaka våra länder i Norden med 
sina domar innan väckelsen kommer. Det bibelord Gunnar Bergkvist 
fick om detta var bl a Job 36:19 i den äldre svenska bibelöversättning-
en: ”Huru kan han lära dig bedja, om icke genom nöd.”

Claes-Göran Bergstrands syn 
I april 2016 fick Claes-Göran Bergstrand under en nordisk böne-

konferens i Citykyrkan i Stockholm se en syn om den bönetjänst som 
Gud kallar oss till i Norden. Han skriver om detta:

”Jag såg de nordiska flaggorna med deras färger, gult, blått, 
mörkrött, ljusrött och vitt.

1 Gösta Bergkvist, “Vittnesbörd och introduktion till profetiska budskap”, https://
youtu.be/25xGjhaB_MA, 5 aug. 2018. “Profetiska budskap, del 1 Löften om väckelse 
och bönerörelser, maning till omvändelse”, https://youtu.be/5AsgFe3ZBjw, 5 aug. 
2018. “Profetiska budskap del 2, Sveriges och Nordens framtid mm”, https://youtu.be/
iYlCb1rBsRY, 7 aug. 2018. Här bekräftas profetiorna om väckelse från Norden ner över 
Europa. “Profetiska budskap del 3”, https://youtu.be/52ZF0RQCIOo, 7 aug. 2018.
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Plötsligt tycktes flaggorna försvinna och jag såg bara deras fär-
ger som smälte samman och bildade ett underbart mönster. Då 
påmindes jag om de prästkläder som Mose skulle göra åt Aron och 
hans söner och jag slog upp Bibeln i 2 Mos. 28. Där såg jag att det 
var samma färger i prästkläderna som jag just hade sett i min syn, 
och jag upplevde hur Herrens sade: 

’Dessa prästkläder vill jag ikläda er, ni som är från Norden, till 
att vara förebedjare för era länder. Detta är den gemensamma 
prästtjänst som jag vill att ni ska ikläda er i Norden.’ Jag kände 
en helighet omkring mig där jag stod inför Herren i tillbedjan en 
lång stund.”

Inget nordiskt land har alla prästklädernas färger i sin flagga. Men 
gemensamt finns alla färgerna representerade i de nordiska flaggorna 
och inga färger utöver de som ingår i prästkläderna finns med.  Gud 
vill utgjuta nådens och bönens Ande över bedjare som är villiga att 
be fram den väckelse som Gud har utlovat.

Nordens länder är de enda länderna i världen som har det kristna 
korset så tydligt i sina flaggor. Våra länder är korsmärkta av Gud och 
har en gemensam kallelse från Gud! Det är hans vilja att vi ska uppleva 
korsets förvandlande kraft i våra liv och sedan föra detta budskap vi-
dare ned över Europa tillbaka till Jerusalem. 

Jag har nu väntat i 44 år på att få se detta ske. Precis som när Jakob 
brottades med Gud, gav jag Gud ett löfte att inte släppa honom förrän 
jag får se den utlovade väckelsen komma. Det står om Jakobs brott-
ningskamp med Gud: ”Och han sade: ’Släpp mig, ty morgonrodnaden 
har gått upp.’ Men Jakob svarade: ’Jag släpper dig inte förrän du väl-
signar mig.’” (1 Mos 32:26) David skriver långt senare: ”Sådant är det 
släkte som frågar efter honom. De som söker ditt ansikte, de är Jakobs 
barn. Sela.” (Ps 24:6) Jag upplever att jag så länge jag lever och andas är 
skyldig att hålla mitt löfte till Gud, att inte släppa honom förrän jag får 
se väckelsen komma. Det står i Jesaja: 

”För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej 
unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken 
och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss. …  På dina mu-
rar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de 
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någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro. Och 
ge honom ingen ro, förrän han fast grundar Jerusalem och gör det 
till en lovsång på jorden.” (Jes 62:1, 6-7) 

Jesus hänvisar till denna befallning om uthållighet i bön i liknel-
sen om änkan och den orättfärdige domaren. Det står: ”Jesus berättade 
för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna.” 
(Luk 18:1) Jesus avslutade liknelsen med att citera från uppmaningen 
i Jesaja: ”Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till 
honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er: 
Han kommer snart att skaffa dem rätt.” (Luk 18:7-8)

Abraham fick vänta i 100 år innan han till slut, när allt mänskligt 
hopp var ute, fick den utlovade arvingen. Paulus skriver:

”Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli 
fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efter-
kommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans 
egen kropp saknade livskraft - han var då omkring hundra år - 
och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds 
löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. Han var 
övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig 
att hålla.” (Rom 4:18-21)

”Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den skyndar mot sin 
fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den, ty den 
kommer helt visst, den skall inte utebli. … Men den rättfärdige 
skall leva genom sin tro.” (Hab 2:3-4)

Nu är tiden inne att intensifiera bönen om förverkligandet av de 
löften Gud gett om en mäktig väckelse i Nordens länder. 

Skrifternas vittnesbörd
”Se, Herren förkunnar till jordens ände: Säg till dottern Sion: Se, 
din frälsning kommer! Se, han har med sig sin lön, hans seger-
byte går framför honom. Man ska kalla dem ’det heliga folket’, 
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’Herrens återlösta’. Och du [Jerusalem] ska kallas ’den eftersökta’, 
’staden som inte blir övergiven’.” (Jes 62:11-12)

Norden är en av jordens ändar. Europa kristnades första gången 
utifrån Jerusalem med början i det sydöstra hörnet. Så småningom 
kom evangeliet till Norden. I den sista tiden kommer det avkristnade 
Europa att återigen evangeliseras. Denna gång från nordvästra hörnet 
av Europa, från Norden, genom hela Europa på väg tillbaka till Jerusa-
lem.

Det står ett märkligt löfte om Norden i Jobs bok: ”Från norr kom-
mer en glans av guld, ett fruktansvärt majestät omger Gud.” (Job 37:22) 
Detta löfte bekräftar orden om Guds härlighet i Hesekiel: ”Jag fick se 
en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, 
och det omgavs av ett sken. … Detta var den syn som liknade Herrens 
härlighet.” (Hes 1:4, 28) 

I Jeremia frågar Herren: ”Kan man bryta sönder järn, järn från 
norden, eller koppar?” (Jer 15:12) För att bli använd av Gud måste han 
först bryta ner vår egen kraft och själviskhet. Det är extra svårt med 
Nordens folk som blivit hårda och upproriska mot Gud som järn och 
koppar. Vi har avfallit från Herren och behöver omvända oss på djupet 
av hela vårt hjärta för att Guds vilja ska ske. 

Gud har skapat alla nationer med dess gränser för att de ska söka 
Gud. (Apg 17:26) Gud vill att Nordens avkristnade och hårda länder ska 
börja söka honom igen. “För människor är det omöjligt, men för Gud 
är allting möjligt.” (Matt 19:26) ”Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, 
när ni tror. …Ingenting skall vara omöjligt för er.” (Matt 21:22; 17:20)

Förutsättningen
Förutsättningen för att vi ska få se den mäktiga, utlovade väckelse 

bryta fram trots att det ser helt omöjligt ut, är att Jesus har blivit given 
all makt i himmelen och på jorden och lovat att vara med oss alla dagar 
intill tidens slut. Vi har hela himmelens resurser till vårt förfogande!

”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ’Jag har fått 
all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk 
till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes 
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namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag 
är med er alla dagar intill tidens slut.’” (Matt 28:18-20)

Jesus har blivit upphöjd och sitter på Faderns högra sida. Han har 
fått det namn som är över alla andra namn. ”Därför har också Gud 
upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, 
för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och 
under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus 
Kristus är Herren.” (Fil 2:9-11) Uppenbarelsebokens triumferande in-
ledning beskriver den uppståndne Messias som ”den förstfödde från 
de döda och härskaren över jordens kungar.” (Upp 1:4)

Det fantastiska är att vi har blivit födda på nytt och satta till-
sammans med honom i den himmelska världen över alla furstar och 
väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan 
nämna. 

“Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp 
han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland 
de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, där-
för att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade 
han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte 
honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldighe-
ter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas 
inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade 
han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav 
han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som 
uppfyller allt i alla. Också er har Gud gjort levande, ni som var 
döda genom era överträdelser och synder. … Ja, han har uppväckt 
oss med honom och satt oss med honom i den himmelska värl-
den, i Kristus Jesus.” (Ef 1:18-2:1, 6)

Det är utifrån Jesu allmakt och vår segerposition tillsammans ho-
nom i den himmelska världen, som vi fått uppdraget att gå ut och göra 
alla folk till lärjungar! Jesus blev ”upptagen till himlen och satte sig på 
Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren ver-
kade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som 
åtföljde det.” (Mark 16:19-20) 



12



13

Mönsterbilden i  
2 Krönikeboken 7:14

Mönsterbilden för att få se den utlovade väckelsen och föränd-
ringen av våra nationer finns i 2 Krönikeboken 7:14.

“Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder 
gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland 
mitt folk, men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, öd-
mjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från 
sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras 
synd och skaffa läkedom åt deras land.” 2 Krön 7:13-14

Det finns fyra steg till förändring i en nation: 1. Ödmjukhet 2. Bön 
3. Att man söker Gud 4. Omvändelse. Tar vi dessa fyra steg lovar Gud: 
”då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa lä-
kedom åt deras land.” Vi kan inte ta några genvägar till uppfyllelsen 
av dessa löften. Vi måste noggrant gå in på villkoren och inte hoppa 
över något steg. Då har Gud lovat att svara på våra böner och sända 
väckelse!

Ödmjukhet 
Ödmjukhet under Gud är det första steget. Den ordagranna över-

sättningen från hebreiskan av vers 14, lyder i den första delen: ”men 
ödmjukar sig mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn och ber …” 
Betoningen i hela versen ligger alltså på ödmjukhet. Ödmjukhet utgör 
själva grunden för hela löftet. Det är där det börjar. Vi måste ta till oss 
detta.

Roten till det hebreiska ord som är översatt med ”ödmjukar sig” 
är ָּכַנע kânaʻ2. Detta ord har två grundbetydelser. För det första betyder 
det ”att böja knä eller falla på knä.” Utifrån denna position av öd-
mjukhet är vi sedan kallade att gå vidare och börja be.

Bibeln talar även om att stå och be. (Mark 11:25) Och när Anden 
föll på Pingstdagen satt lärjungarna. (Apg 2:2) Men det är ett urgam-

2 Strong’s H3665.
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malt bibliskt mönster att ödmjuka sig inför Gud när man ber, genom 
att böja knä. Abraham och Mose föll ned på sina ansikten inför Gud. 
Salomo och Esra böjde knä när de bad (2 Krön 6:3; 7:1, Esr 9:5; 10:1). 
Elia böjde knä inför Gud i bön (1 Kung 18:42). Detta är några av många 
exempel.

Daniel böjde knä tre gånger om dagen när han bad. ”Så snart Da-
niel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus där han i 
sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han 
ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så 
som han tidigare hade brukat göra.” (Dan 6:10) Det var denna trog-
na och ödmjuka bönetjänst som gjorde djävulen så rasande att Daniel 
hamnade i lejongropen. Djävulen ville till varje pris få stopp på Daniels 
böneliv.

Paulus böjde knä när han bad. Han skriver i Efesierbrevet: ”Där-
för böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader he-
ter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber…” (Ef 3:14-16) Vi läser 
i Apostlagärningarna: ”När Paulus hade sagt detta, föll han på knä 
och bad tillsammans med dem alla.” (Apg 20:36) Petrus böjde knä när 
han bad: ”Men Petrus skickade ut dem alla och föll på knä och bad.” 
(Apg 9:40) Detta var ett mönster bland alla lärjungarna i den första 
församlingen. Lukas skriver: ”Alla, också kvinnor och barn, följde med 
oss ända tills vi kom ut ur staden, och på stranden böjde vi knä och 
bad.” (Apg 21:5)

Framför allt böjde vår Mästare sina knän inför Fadern när han 
bad. Det står: ”Och han gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, 
och föll på knä och bad.” (Luk 22:41) Hebréerbrevets författare förkla-
rar att det var denna ödmjuka gudsfruktan som gjorde att han blev 
bönhörd. ”Och under sitt kötts dagar frambar han med höga rop och 
tårar böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden, 
och han blev bönhörd, för sin gudsfruktans skull.” (Heb 5:7 SRB) Att 
böja knä inför Gud är ett uttryck för ödmjukhet och gudsfruktan, vilka 
utgör viktiga förutsättningar för att vi ska få bönesvar. ”Därför heter 
det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Un-
derordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från 
er. … Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er.” (Jak 
4:6-7, 10)

När vi ödmjukar oss, hör Gud oss när vi ber. Kung Manasse är 
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ett starkt exempel på detta. Han var den mest ogudaktige kung som 
någonsin regerat i Jerusalem och han blev den avgörande orsaken till 
att staden och Templet förstördes. Syndamåttet var rågat. Det står om 
Manasse i Andra Kungaboken: 

”Ja, det var helt efter Herrens ord som detta kom över Juda, så att 
han försköt det från sitt ansikte för de synder Manasse hade 
begått, för allt vad denne hade gjort, också för det oskyldiga blod 
som han hade utgjutit, ty han hade uppfyllt Jerusalem med oskyl-
digt blod. Det ville Herren inte förlåta.” (2 Kung 24:3-4)

 Manasse själv blev bortförd i fångenskap till Assyrien. När han 
kom dit står det att han ”ödmjukade sig djupt” inför Gud. Då svarade 
Gud till och med på hans bön!

”Men när han nu var i nöd, bönföll han inför Herren, sin Gud, och 
ödmjukade sig djupt [ָּכַנע  kânaʻ] för sina fäders Gud. Och när 
han på detta sätt bad till honom, bönhörde Herren honom och 
lyssnade till hans bön och lät honom komma tillbaka till Jerusa-
lem som kung. Då insåg Manasse att det är Herren som är Gud.” 
(2 Krön 33:10-13)

Här används samma hebreiska ord om att ödmjuka sig som i An-
dra Krönikerboken 7:14. Gud är sannerligen stor i nåd när vi ödmjukar 
oss inför honom! ”Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige 
sina tankar och vända om till Herren, så skall han förbarma sig över 
honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.” (Jes 55:7)

Att ödmjuka vårt kött
Förutom att ”böja knä eller falla på knä” är den andra betydel-

sen av ordet kânaʻ att ”ödmjuka, besegra, underordna, kuva, betvinga, 
underkasta.” Paulus skriver:

“Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana 
är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det.  Men 
alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning - de för att 
vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig 
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vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas 
inte likt en som slår i tomma luften. I stället slår jag min kropp 
och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt 
skall komma till korta vid provet, när jag predikar för andra.” (1 
Kor 9:24-27)

Vi är kallade att ödmjuka, besegra, underordna, kuva, be-
tvinga och underkasta vår kropp och vårt kött under Gud! I Tredje 
Moseboken 23:27 står det om Försoningsdagen: ”Men på tionde dagen 
i samma sjunde månad är försoningsdagen. Då skall ni hålla en helig 
sammankomst, och ni skall fasta och offra eldsoffer åt  Herren.” Det 
hebreiska ordet som Folkbibeln översatt till fasta i denna vers är ordet 
anah. Det är ett mycket kraftigt ord som betyder bl a “tukta, behand-
la hårt, träna, tvinga, späka och ödmjuka”. 1917 års översättning lyder 
därför mer ordagrant: ”I skolen då späka eder.” Uppmaningen att spä-
ka sig på Försoningsdagen har alltid tolkats som att det handlar om 
att fasta.

Fasta är djupt förknippat med uppmaningen att ödmjuka sig inför 
Gud. Samma rotord som används om fasta på Försoningsdagen före-
kommer också i Esra bok, där det står: ”Vid floden Ahava lät jag utlysa 
en fasta, för att vi skulle ödmjuka oss [anah] inför vår Gud och be ho-
nom om en lyckosam resa för oss, våra kvinnor och barn och alla våra 
ägodelar.” (Esr 8:21)

Det närbesläktade ordet kânaʻ i Andra Krönikeboken 7:14 är ock-
så direkt förknippat med fasta. Det står t ex om den ogudaktige kung 
Ahab:

”När Ahab hörde det Elia sade, rev han sönder sina kläder och 
svepte säcktyg om sig och fastade. Han låg klädd i säcktyg och 
gick tyst omkring. Då kom Herrens ord till tisbiten Elia. Han sade: 
’Har du sett, hur Ahab ödmjukar sig [ָּכַנע kânaʻ] inför mig? Där-
för att han ödmjukar sig inför mig, skall jag inte låta olyckan 
komma i hans tid. Först i hans sons tid skall jag låta olyckan kom-
ma över hans hus.’” (1 Kung 21:27-29)

Fasta är ett bibliskt sätt att ödmjuka, kuva, besegra och tvinga 
vår kropp till lydnad! Den messianske rabbinen och bibelläraren Mi-
chael Weiner, som känner väl till hebreiskan går så långt att han säger: 
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“När Skrifterna befaller oss att vara ödmjuka, så borde översättningen 
lyda ’förkrossad genom fasta och bön’.”  

Paulus fastade ofta. Han skriver i Andra Korintierbrevet om de 
hårda strapatser och lidanden han fått utstå i sin tjänst och tillägger: 

”under arbete och möda, ofta under vaknätter, i hunger och törst, ofta 
i fastor, i köld och nakenhet.” (2 Kor 11:27 SRB)

Vi ser också kopplingen mellan fasta och ödmjukhet i Danielsbo-
ken, där det står om Daniel:

”Jag, Daniel, hade då gått och sörjt i tre veckors tid. Jag åt ingen 
god mat. Kött och vin kom inte i min mun, och jag smorde inte 
heller min kropp med olja förrän de tre veckorna hade gått. … Han 
sade till mig: ’Frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen när 
du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din 
Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina 
ords skull.’” (Dan 10:2-3, 12)

Här ser vi att Daniel sörjde och fastade från god mat. Detta be-
skrivs som att han ödmjukade sig under Gud, vilket gjorde att han fick 
bönesvar. Det står: ”redan från första dagen när du vände ditt hjärta 
till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hör-
da.” Återigen ser vi hur ödmjukhet är direkt förknippat med fasta.

Det står också om Daniel i det föregående kapitlet, när han såg 
löftet att Israels fångenskap skulle upphöra efter 70 år. ”Jag vände då 
mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i 
säck och aska. Jag bad till Herren, min Gud, och bekände…” (Dan 9:3-4) 

Daniel började be och ivrigt anropa Gud under fasta att löftet 
skulle gå i fullbordan. Detta är precis vad Herren kallar också oss till 
i denna tid för att hans löften om väckelse i Nordens länder ska upp-
fyllas! 

Att ödmjuka sig är alltså den första uppmaningen i 2 Krön 
7:14! Ödmjukheten innebär:

• att böja knä inför Gud
• att fasta
• att sörja

Det är bön utifrån denna ödmjukhet inför Gud som sätter hans 
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eviga armar i rörelse. Förr låg man på knä inför Gud och frambar böner 
och åkallan med höga rop och tårar till honom som allena kan frälsa. 
Ofta fastade man. Och man blev bönhörd på grund av sin gudfruk-
tiga ödmjukhet. Idag är det mest fika, mingel, mys och munterhet i 
samband med gudstjänsterna och församlingen har tappat sin andli-
ga kraft. Man saknar olja i lamporna i denna sena midnattstid. Läget 
är katastrofalt. Jesaja profeterade träffande till Jerusalem innan Guds 
stränga dom föll:

“Herren,  Herren  Sebaot kallar er på den dagen till gråt och 
sorg, till att raka era huvuden och klä er i säcktyg. Men i stället 
ägnar ni er åt munterhet och glädje. Ni dödar oxar och slaktar 
får, ni äter kött och dricker vin och säger: ’Låt oss äta och dricka, 
för i morgon dör vi.’” (Jes 22:12-13)

Denna förmaning är precis lika aktuell för oss idag. Det är samma 
avfall i vår tid i församlingen som det var bland Guds folk på Jesajas tid. 
De flesta kristna lever enbart för materiell njutning och välfärd i detta 
livet, utan att tänka på uppståndelsens dag och evigheten. Paulus ci-
terar versen ovan från Jesaja i Första Korintierbrevet där han skriver: 
”Om jag hade tänkt som människor i allmänhet, när jag kämpade mot 
vilddjuren i Efesus, vad skulle jag haft för nytta av det? Om de döda 
inte uppstår, låt oss äta och dricka, ty i morgon dör vi.” (1 Kor 15:32) 
Vi måste vända om! Gud kallar oss tillbaka till ödmjukhet inför honom 
i fasta och bön så att hans vilja kan ske!

Det är intressant att ordet kânaʻ som används om ödmjukhet i 
2 Krön 7:14 är också namnet på den plats där Jeshua utförde sitt för-
sta under. Det skedde i samband med ett bröllop då han förvandlade 
vatten till vin! ”Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han 
gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans 
lärjungar trodde på honom.” (Joh 2:11) Gud vill uppenbara sin härlig-
het ibland oss igen när vi ödmjukar oss inför Gud i förkrosselse i fasta 
och bön!

Precis som vi behöver ha bestämda bönevanor, behöver vi också 
bestämda fastevanor. Jesus undervisar alla sina efterföljare: 

”När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer 
sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen säger jag 
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er: De har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och 
tvätta ditt ansikte, så att människor inte ser att du fastar, utan 
endast din Fader som är i det fördolda. Då skall din Fader, som 
ser i det fördolda, belöna dig.” (Matt 6:16-18)

Jesus sa inte ”Om ni fastar…” utan ”När ni fastar…” Han själv fas-
tade och han förväntar sig alltså att vi som hans lärjungar ska fasta. 
Han lovade att om vi gör det med rätt inställning kommer vår himmel-
ske Fader att löna oss för det. 

Jesus fördömde den självrättfärdige fariséen som sa, ”Jag fastar 
två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar.” (Luk 18:12) Den-
ne farisé fastade uppenbarligen med felaktiga motiv och skröt med 
det. Men liksom tiondegivande praktiserats av gudfruktiga människor 
i alla tider, har även fasta ingått i kristna människors andliga disciplin 
i alla tider. Den urkristna församlingen fastade precis som fariséerna 
två dagar i veckan, som det står i det urgamla kristna dokumentet Di-
daché – Apostlarnas undervisning till folken: ”Beträffande dina fastor; 
fasta inte vid de tider då hycklarna fastar. De fastar på den andra och 
femte dagen i veckan. Du skall i stället fasta den fjärde dagen och på 
förberedelsedagen.” (Didaché 8:1)

John Wesley återupprättade denna gudfruktiga tradition bland 
alla metodistpredikanter i England på 1700-talet. Gud använde dessa 
förkunnare till att förändra Englands historia, precis som de första 
kristna som praktiserade fasta vände upp och ner på hela Romarriket. 
Vi uppmanar alla att börja fasta åtminstone en dag i veckan. Vi behö-
ver lära oss att ödmjuka oss inför Gud med fasta. Det ingår i det första 
steget att få se den utlovade väckelsen.

Bön
Det andra steget till att Gud ska sända väckelse och hela våra na-

tioner är att vi ber. Paulus skrev om sin medarbetare Epafras: ”Han är 
en Kristi Jesu tjänare som alltid kämpar för er i sina böner, för att ni 
skall stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om allt vad Gud vill. Jag 
kan intyga hur mycket han arbetar för er och för dem i Laodicea och 
Hierapolis.” (Kol 4:12-13) Vi behöver lära oss att arbeta i bön. Epafras 
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kämpade och arbetade i bön för de troende. Bön innebär både kamp 
och hårt arbete. Jesus tillbringade hela nätter i bön. (Luk 6:12, Matt 
14:23)

Paulus uppmanar oss: ”Ty vi strider inte mot kött och blod utan 
mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot 
ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapen-
rustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, 
sedan ni fullgjort allt. … Gör detta under ständig åkallan och bön och 
bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.” (Ef 
6:12-13, 18)

Daniel bad tre gånger om dagen. Att be på knä tre gånger om da-
gen är ett hårt arbete som kräver en oerhörd disciplin. Men det är ett 
bibliskt mönster och har varit en sed bland fromma judar i alla tider. 
Kung David skrev: ”Men jag ropar till Gud, och Herren skall frälsa mig. 
Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga, och han skall höra 
min röst.” (Ps 55:17-18) Återigen står det i det urgamla kristna doku-
mentet Didaché: ”Bed på detta sätt tre gånger varje dag.” (Didaché 8:3) 
Att be tre gånger om dagen var alltså en sed även bland de första krist-
na. Vi behöver förnya denna bibliska vana igen i vår tid.

Bibeln säger att Gud gjort oss alla till ett heligt prästerskap. Petrus 
skriver: ”ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt 
folk, ett Guds eget folk.” (1 Pet 2:5, 9) Vidare står det i Uppenbarelse-
boken om vår Mästare: “Han som älskar oss och har friköpt oss från 
våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, 
till präster åt sin Gud och Fader.” (Upp 1:5-6) ”med ditt blod har du 
åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. 
Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de 
skall regera på jorden.” (Upp 5:9-10)

Det är dags nu att på allvar gå in i denna prästtjänst inför Gud pre-
cis som Claes-Göran Bergstrand såg i synen 2016. Gud kallar oss att på 
allvar göra tjänst inför honom i bön. Jag vill uppmana dig att tanka ner 
vår böneskola som finns både på video och som studiebok helt gratis 
från norden714.com.



7 dagars fasta och bön  
29 aug – 4 sept 2021

Den 29 augusti – 4 september 2021 utlyser vi en helig gemensam 
fasta i Norden för att ödmjuka oss inför Gud och be om uppfyllelsen av 
löftet om en mäktig väckelse i Nordens länder. Vi ska göra som Daniel 
gjorde när han såg löftet i Jeremia om att fångenskapen i Babylon 
skulle upphöra efter 70 år: 

“Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkal-
lan och fastade i säck och aska. Jag bad till  Herren, min Gud.” (Dan 
9:3-4)

Detta är Guds kallelse även till oss i de nordiska länder med kor-
set i flaggorna! 

Löftet om Andens utgjutande över allt kött i den sista tiden före-
gås i Joels bok av tre uppmaningar till fasta. Det är det bibliska mönst-
ret.

”Pålys en helig fasta, lys ut en högtidsförsamling. Samla de älds-
te, samla alla som bor i landet, till Herrens, er Guds, hus, och ropa 
till Herren.” (Joel 1:14)

”Men nu, säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta, med 
fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, 
och vänd om till Herren, er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han, 
sen till vrede och stor i nåd,  och han ångrar det onda. Vem vet, 
kanske vänder han om och ångrar sig och lämnar en välsignelse 
kvar efter sig till matoffer och drickoffer åt Herren, er Gud. 

Blås i horn på Sion,  pålys en helig fasta, lys ut en helig sam-
mankomst. Samla folket,  helga församlingen, kalla samman de 
äldste, samla de små barnen, också dem som diar vid bröstet. Må 
brudgummen komma ut ur sin kammare och bruden ut ur sitt ge-
mak. Må prästerna,  Herrens  tjänare,  gråta mellan förhuset och 
altaret och säga: ’Herre, skona ditt folk och låt inte din arvedel 
hånas och bli till en nidvisa bland hednafolken. Varför skulle man 



få säga bland folken: Var är nu deras Gud?’” (Joel 2:12-17)

”Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande 
över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era 
gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se sy-
ner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de da-
garna utgjuta min Ande.” (Joel 2:28-29)

Om du är ovan att fasta eller pga av någon sjukdom inte 
kan fasta på enbart vatten kan du skaffa ett fastepaket från en 
hälsokostaffär och fasta på juicer och buljong. Somliga som går 
på mediciner kan vara tvungna att även inta någon föda i sam-
band med detta.
 
Böneledare Lars Enarson 
Sverige / Israel

För ytterligare info  
om denna fasta:  
norden714.com



Lär dig be i GRATIS  
Böneskola!

Tusentals har fått hjälp och inspiration genom denna praktiska 
undervisning om hur man utvecklar ett fungerande, personligt 

böneliv. Se de nya lektionerna på YouTube och ladd hem 
studieboken gratis på norden714.com



NORDEN714.COM

VI UPPMANAR TILL 7 DAGAR AV BÖN OCH 
FASTA FÖR DEN UTLOVADE VÄCKELSEN I 
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