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Jag tror ingen 
av oss förstått 
hur allvarlig 
krisen är
NORDENS LÄNDER har en pion-
järkallelse, men om vi inte vaknar 
nu kan vi gå miste om den! 

NORDENS KALLELSESTUND 
SIDA 2

Gud har kallat 
till omvändelse 
i 38 år!
MEN VI HAR INTE LYSSNAT.  
Vår bön är att Guds folk denna 
gång komma att höra det Gud 
säger och omvända sig.

C.G. BERGSTRAND SIDA 6

Sann eller falsk 
enhet?
OM VI FORTSÄTTER att kritisera 
och attackera varandra kommer 
vi alla att gå under. Men Andens 
enhet kan aldrig organiseras fram.

LARS ENARSON SIDA 8

Det gamla och 
det nya korset
HELT OANNONSERAT och för 
det mesta oupptäckt har det i 
modern tid kommit ett nytt kors in 
i allmänna evangeliska kretsar …

A.W. TOZER SIDA 10

Valet är ditt: 
väckelse eller 

undergång!
BIRGER SKOGLUND SIDA 4

Hör basunen som 
kallar till en helig 
sammankomst!
LENNART TOREBRING SIDA 3

TIOTUSEN  
BEDJARE!

LARS ENARSON SIDA 14

”När lejonet ryter,  
vem skulle då inte frukta?  
När Herren GUD talar, 
vem skulle då inte profetera?”
—AMOS 3:8 | NORDENS KALLELSESTUND SIDA 2
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LARS ENARSON

”Se, HERREN förkunnar till jordens 
ände: Säg till dottern Sion: Se, din 
frälsning kommer!” (Jes 62:11)

Under en period av fasta och 
bön i oktober 1977, talade Her-
ren till mig och sa:

”Jag kommer att sända 
en väckelse som kommer att bli mycket 
större än ni någonsin sett tidigare i his-
torien. Men det kommer enbart att ske i 
samma utsträckning som ni ber.”

Herren visade mig hur en väckelse 
skulle komma till Sverige och Skandina-
vien och sedan sprida sig ner över Euro-
pa.

När man tittar på en karta så bild-
ar 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 som ”Lejonet från Norden”. I 
den yttersta tiden kommer Lejonet av 
Juda stam att resa sig i Kristi kropp i Nor-
den för att evangelisera Europa.

Herren bekräftar
Under de senaste 70 åren har Her-

ren genom olika profeter gång på gång 
bekräftat det han visade mig 1977. Strax 
efter tilltalet fick jag tag på boken Guds 
plan för Norden av Rolf Wiström utgiven 
första gången redan 1952. I boken citerar 
Wiström från Hesekiel:  

”Jag fick se en stormvind komma 
norrifrån, ett stort moln med flamman-
de eld, och det omgavs av ett sken. Mitt i 
skenet syntes något som var likt glänsan-
de metall, och mitt i elden syntes något 
som liknade fyra levande väsen. De såg 
ut som människor … Dit Anden ville gå, 
dit gick de.” (Hes 1:4-5, 12)

Wiström fortsätter:
”Över Nordens länder ligger ett ly-

sande 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 av-
kristnade länder. Vi har korset i våra 
flaggor. Gud vill att vi skall uppleva 

korsets kraft i våra liv och ge den vida-
re till Europas längtande miljoner.

Det profetiska ordet kommer att 
uppfyllas till dess allt, som står skrivet 
är fullbordat. Vi har sett en del av Guds 
plan för mänskligheten bli förverkligad. 
Vi kommer att få se hur slutet också blir 
verklighet …

Kristenheten skall åter få uppleva 
den helige Andes makt och ledning. Nya, 
stora skaror av lydiga redskap skall åter 
draga ut dit Anden leder, och Guds plan 

skall förverkligas med hast.”  Slut citat.
1985 utkom boken Andliga vikingar 

av Kjell Sjöberg där han skrev: ”Herren 
vill göra Nordens länder till en enda stor 
missionsstation med ett starkt missions-
intresse i riktning Europa. Jag har visio-
nen om ett nytt vikingatåg till Europa.” 

2006 fick Gunnar Brudeli, en pensi-
onerad rektor i Norge, se en mäktig syn 
som också bekräftade det Gud visade 
mig 1977. Jag träffade honom tio år sena-
re i samband med en nordisk bönekon-

ferens på Åland. Vid det här laget hade 
jag gett upp Guds kallelse på Sverige och 
Norden. Det Brudeli berättade tände ett 
hopp inom mig att kallelsen på Norden 
fortfarande finns kvar. Brudeli skriver i 
sitt vittnesbörd:

”Jag stod på en stor karta över Euro-
pa. Plötsligt blir alla de nordiska länder-
na färgade blodröda. Så börjar det flyta 
4 röda strömmar från Norden neröver 
kartan, genom de europeiska länderna 
och till Israel. Strömmarna blev bredare 
och bredare och fyllde till slut alla län-
der i Europa. Den västliga strömmen gick 
över från Spanien till Marocko och följde 
Medelhavskusten till Israel. 

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.

Under Nationella Bönedagar för Sve-
rige i Filadelfiakyrkan i Stockholm i ja-
nuari 2007 bekräftades synen. En pastor 
som hörde detta, sa efteråt: ”Det stäm-
mer. Jag har sett precis samma syn.”

…FORTSATT PÅ SIDA 3

Ledare 
NORDENS 
KALLELSESTUND

FORTSATT FRÅN SIDA 2…
Nyligen berättade Claes-Göran Bergs-

trand för mig att han var den pastor 
Brudeli träffade på konferensen i Fila-
delfiakyrkan. Claes-Göran hade några år 
tidigare fått en liknande syn över Europa 
som Gunnar Brudeli i samband med All 
Nations Convocation i Jerusalem. 

Gud talar återigen till mig
Tidigt på fredagsmorgonen den 12 

januari, 2018 väcktes jag av följande om-
skakande ord:

”Det som sker nu i Sverige ingår i en 
medveten strategi att bryta ner samhället 
för att införa antikrists diktatur.”

Vid det här laget hade jag emellertid 
gett upp hoppet för Sverige men det-
ta allvarsord trängde djupt in i mig och 
väckte återigen till liv den kallelse och 

vision Gud gav mig 1977. Som ett resultat 
av detta tilltal grundade jag bönerörelsen 
Sverige 7:14 utifrån det välkända löftet i 
Andra Krönikeboken 7:14:

“[Om] mitt folk, som är uppkallat ef-
ter 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.”

När jag skickade ut mitt första upprop 
till bön blev jag kontaktad av Stefan Jern-
sand som skrivit musiken till en nyinspe-
lad sång av Sebastian Stakset. Jernsand 
skickade mig en provinspelning av den 
profetiska sången om Sverige:

”Vi har gått vår egen väg alltför länge  
/ I stolthet föraktat dina ord / Vi har låtit 
orenhet få härska / Och vi har vänt oss 
mot Ditt folk och Din nation / I ensamhet 

har vi övergett de gamla / Och vi har slu-
tat att skydda våra barn. / 

Vi vänder om och ber om nåd / 
Vi vänder om, förlåt / 
Vi ser Lammets blod som renar hela 

Sverige / Och ett folk som nu står enade 
i dig / Vi ser Helig Ande som förvandlar 
detta landet / Och Ditt kors som nu bärs 
fram av dig och mig / Ett folk som rusar 
fram över fälten / Som river sönder sina 
hjärtan inför Dig.”

Så citerar Stakset orden från Andra 
Krönikeboken 7:14. Sångens ord bekräf-
tade det profetiska budskap Gud gett mig 
och så många andra om Sverige och Nor-
den under de senaste 70 åren. 

Skrifternas vittnesbörd
De profetiska uppenbarelserna om 

Sverige och Norden som getts till olika 

Uppdraget kommer 
att kosta martyrers 
blod på vägen tillbaka 
till Jerusalem.

förebedjare och förkunnare under de se-
naste 70 åren bekräftar det som står skri-
vet i Jesaja:

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

Norden är en av jordens ändar. Her-
ren kommer i den sista tiden att få en 
skörd av människor in i Guds rike från 
Europa, vilka kommer att säga till Jerusa-
lem: ”Se din frälsning kommer!” Namnet 
Jesus på hebreiska är Jeshua som betyder 
”Herrens frälsning”. Han kommer att få 
ett segerbyte i Europa som lön för sitt

…FORTSATT PÅ SIDA 12
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Sverige är ett land som fått uppleva så mycket nåd från Gud 
ända sedan Ansgars dagar. Den enkla munken som med li-
vet som insats banade väg för kristendomens genombrott i 
vårt land. Andra troende bar sedan vidare trons brinnande 

fana utan att frukta, från släkte till släkte intill vår tid. 
Nu har denna korsmärkta fana lagts i dina och mina händer. Detta 

i en tid av så stora och allvarliga utmaningar att om vi inte ödmjukar 
oss nu, ropar och ber, fastar och söker Guds ansikte kommer vi inte 
kunna överlämna ett nationellt arv av välsignelse till kommande ge-
nerationer. Våra barn och barnbarn 
kommer bli de som istället får offra 
sina liv för en förändring, om det inte 
är för sent. 

Det vi ser nu är precis det som 
Deborah och Barak såg under sin tid. 
Men de satt inte kvar under palmträ-
det utan förstod sin kallelse och reste 

sig för att erövra sin nation. Låt oss alla denna Nordiska Bönekon-
ferens göra detsamma! Hör basunen som kallar till en helig sam-
mankomst för vårt älskade Sverige! Låt oss villigt offra oss själva på 
Guds altare för landets räddning! 

Tiden är inne för den största väckelse vi någonsin sett, om vi tror 
det! 

”I Shamgars dagar, Anats sons, i Jaels dagar låg vägarna öde. Vand-
rarna måste gå omvägar. Inga ledare fanns, inga i Israel förrän jag, 
Debora, trädde fram, trädde fram som en moder i Israel. Man valde 

sig nya gudar, då nådde striden ända till 
portarna. Men varken sköld eller spjut 
fanns att se bland Israels fyrtiotusen. 
Mitt hjärta tillhör Israels furstar och dem 
bland folket som villigt offrade sig. Lova 
Herren!” (Domarboken 5:6-9).

LENNART OCH CAROLINA TOREBRING 
Pastorer We Are One Church Stockholm

HÖR BASUNEN!

Hör basunen som 
kallar till en helig 

sammankomst för 
vårt älskade Sverige!
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Evangelist Birger Skoglunds allvarliga profe-
tia till Sverige framburen på Smålandskonfe-
rensen, Ralingsås den 14 juli, 2018

Birger Skoglund berättar att han kände sig 
som Esra i Bibeln när han skulle förmed-
la denna profetia från Herren till Sverige. 
Han ville lägga sig på marken och gråta.

”Sverige, Sverige, Sverige. Idag måste du lyssna 
till min röst. Idag vill jag tala till dig du rikt benåda-
de land. Idag vill jag varna dig för att fortsätta gå den 
gudsfientliga väg som du har vandrat på under så lång 
tid. 

Jag talar idag säger Herren till er ledare för landet 
med politisk makt. Ni har låtit er förblindas av omo-
ralens och dekadensens andemakt. Vänd om säger 
Herren innan det är för sent! Du har tillåtit högljud-
da påtryckargrupper som RFSL och deras allierade 
stormtrupper att förblinda ditt omdöme. Du har öpp-
nat dig för allt som står mig emot. Det är därför, det 

är därför, som våldet regerar på dina gator och torg i 
stad efter stad. Därför har också livet blivit outhärd-
ligt för många. Du har släppt in hatets ande mot mitt 
Ord. Du förnekar mitt egendomsfolk Israel det land 
som jag har givit dem och du förnekar dem den stad 
som är deras. 

Du är fräck i ditt uppror mot mig säger Herren. Du 
håller dig för klok och balanserad. Du menar dig vara 
vidsynt men sanningen är en annan. Du är blind och 
döv för mitt Ord. Därför gör du alltid fel saker på ett 
felaktigt sätt.

Sverige, Sverige, Sverige! Mitt tålamod med din 
synd är slut. Jag hade straffat dig för länge sedan om 
det inte varit för en liten, föraktad skara av mina barn 
som kämpade och bad för landet. Dem som du har 
föraktat ska nu bli ärade.

Jag talar till er förkunnare som låtit er förföras av 
otrons ande. Till er som allierat er med gudlösa po-
litiker. Ni har gjort saken värre eftersom ni släppt in 
främmande läror och blandat mitt evangelium med 
främmande gudar. Ni som tror att ni är stora och 
mäktiga är i själva verket svaga och ynkliga. Ni har 
förlorat den verkliga gemenskapen [med mig]. Jag 
avskyr era häftiga gudstjänster som inte är värda att 
kallas gudstjänster. 

Men idag, ikväll, vill jag ge dig [Sverige] ett nytt er-

Du håller dig för klok  
och balanserad … Du är  
blind och döv för mitt Ord.

bjudande säger Herren. Ett erbjudande av nåd. Idag 
vill jag ge dig en härlighet, en väckelsens präriebrand 
från norr till söder, från öster till väster. Jag vill rena 
resdräkten på er mina barn. 

Jag vill ge dig Sverige ett nytt namn. Du ska inte 
längre heta världens mest sekulariserade land. Du 
skall kallas det upprättade landet. Jag ställer dig inför 
ett viktigt val: Vill du se en helig brand 
över dina städer och byar eller fö-
redrar du ogudaktighetens stört-
flod slå ner och ödelägga landet? 
Valet, valet, valet är ditt. Valet är 
ditt. Valet är ditt.”

Birger Skoglund tillägger: I 
det val Guds folk i Sverige står 
inför är det en sak som är av-
görande: Omvändelse!

– Det finns bara en sak att 
göra: Att böja oss inför Herren 
och söka Guds ord igen. Vi behö-

ver gå ner på våra knän och ropa efter Gud.
– Jag tror att vi har bråttom. Gud låter inte synden 

fortgå hur länge som helst. Vi tror att han ser mellan 
fingrarna, men det gör han inte.

Birger Skoglund har tidigare delat varnande till-
tal till Sverige, men upplever att den här profetian är 
annorlunda.

– Det känns som om nådatiden är kortare. Det 
känns som om Gud säger: Det är nog nu.

Utmaningen från Herren finns fortfa-
rande kvar: Vilken väg väljer vi? Väckelse 

eller undergång? 
– Nordisk Bönekonferens mars 

2020 är en oerhört viktig konferens. 
Jag tycker mig känna heliga vibra-
tioner av Guds Helige Ande ruva 
över den kommande konferensen. 

Jag vädjar till oss alla att göra konfe-
rensen känd för 

ännu fler.

”Valet är ditt: väckelse 
eller undergång!”

BIBELN AVGÖR  
ETT LANDS FRAMTID

Genom Reformationen under 1500-talet blev 
Sverige ett enat och fritt land. Bibeln översat-
tes till svenska och så småningom fick vi vår 
svenska flagga: det kristna guldgula korset 

mot en himmelsblå bakgrund. Svenska folket fick sin 
utbildning genom studier av Luthers lilla katekes och 
svensk lagstiftning grundades på Guds bud och lagar i 
Bibeln. Välståndet ökade. 

1593 hotades friheten av Sigismund III Vasa som var 
på väg från Polen för att ärva kronan och än en gång 
införliva Sverige under påven och återinföra mässan på 
latin. Bibeln skulle återigen blivit otillgänglig för vanligt 
folk. Då samlades man till Sveriges viktigaste kyrkomöte, 
Uppsala möte, där man med livet som insats slog fast att 
Bibeln utgör ”det enda rättesnöret för lära och liv”. Då 
var Sverige fortfarande en obetydlig och glest befolkad 
avkrok i Europa. 

När vi ärar Gud och hans Ord ärar han oss. Inom 
femtio år efter beslutet på Uppsala möte hade Sverige 
blivit en av Europas stormakter. Gustav II Adolf kall-
lades i Europa för Lejonet från Norden. Sverige fick ett 
avgörande inflytande på hela världshistorien genom 
säkrandet av Reformationen i den Westfaliska freden 
1648. Kardinal Richelieu i Frankrike förklarade: ”Om alla 
Europas beslutsfattare befann sig i samma båt skulle jag 
utan tvekan sätta Axel Oxenstierna (Sveriges Rikskans-
ler) vid rodret. Han är en outtröttlig källa till vishet.” Det 
står skrivet: ”Att frukta HERREN är början till vishet, ett 
gott förstånd får alla som handlar därefter.” (Ps 111:10) 
Sverige blomstrade, som det heter i vår nationalsång: 
”Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt 
namn flög över jorden.”

Med Gustav III avslutades Sveriges stormaktstid, 
mycket på grund av införandet av avgudadyrkan i form 
av frimureri och hemliga ordnar. 1809 stod Sverige vid 
avgrundens brant. Statskuppen på Stockholms slott 13 
mars 1809 förhindrade i sista stund ett begynnande in-
bördeskrig och vår nuvarande kungaätt Bernadotte kom 
till makten. Inom fem år hade hela utvecklingen vänt 
och Sverige spelade återigen en avgörande roll i Europa 
genom besegrandet av Napoleons diktatur. Napoleon 
Bonaparte erkände efteråt att kung Karl XIV Johan blev 

hans fall. Frikyrkorörelserna vitaliserade 
Bibelns betydelse för gemene man och 
landet började resa sig ur superi och fattig-
dom. Fortfarande utgjorde Martin Luthers 
lilla katekes grundstommen i det svenska 
tänkandet och samhället i stort.

Mot 1800-talets slut gjorde så socialis-
men sitt intåg och förklarade på sitt första 
konstituerande möte krig mot ”korset, 
kronan, svärdet och penningpungen”. 
Kyrkans skiljande från staten utgjorde en 
av Socialdemokratiska Arbetarpartiets 
första paragrafer. Men i stället för en blodig 
revolution som i Ryssland, påbörjade 
socialdemokraterna i stället en långsam 
process för att utplåna kyrkans makt och 
kristendomens inflytande över samhället. 
Man beslutade sig för att ”koka grodan 
sakta”.

1963 avskaffade slutligen den socialdemokratiska 
regeringen kristendomsämnet i svenska skolan – trots 
svenska folkets protester genom den största namninsam-
lingen i svensk historia med hela 2,2 miljoner under-
skrifter. Den ohämmade sexuella frigörelsen följde tätt i 
spåren, eftersom kristendomen avskaffats och ateismen 
saknar moraliska ramverk. Då finns inte längre något 
absolut rättesnöre för rätt och fel. 

Den ”svenska synden” blev ett begrepp över hela 
världen. Radikala marxister infiltrerade både Svenska 
kyrkan och stora delar av Frikyrkan, framför allt Svenska 
Missionsförbundet som då var det största frikyrkosam-
fundet. Manegen var krattad för Olof Palme att komma in 
på scenen och avsluta nedmonteringen av det nära tusen 
år gamla kristendomspräglade svenska samhällsbygget. 
Palmes nya utrikespolitik vände Sverige emot Israel, fria 
aborter infördes, liksom det ”mångkulturella samhället”. 
Vi skördar nu frukterna av upproret mot Gud och hans 
Ord genom våldet som utbreder sig alltmer ohämmat på 
gator och torg.

Den politiske filosofen Yoram Hazony skriver i sin 
bok The Virtue of Nationalism (Fördelen med nationa-
lism) att de protestantiska staterna i Europa och Ameri-
ka, som grundat sin lagstiftning på Bibeln och Tio Guds 
Bud, utgör alla exempel på det mest framgångsrika sam-
hällssystemet i hela världshistorien. Hazony sa nyligen: 
”Avskaffa Gud och Bibeln och inom två generationer 
kommer människorna inte längre att begripa skillna-
den mellan man och kvinna.” För ett sådant samhälle 
finns det inte längre någon framtid.

Efter socialismens ateistiska härjande under det 
senaste århundradet står Sverige nu inför ett avgörande 
vägskäl: Bibeln eller samhällets totala sammanbrott, 
korset eller kaos, kristendomen eller anarki. ”Rättfärdig-
het upphöjer ett folk, men synd är folkens vanära.” (Ords 
14:34) Sverige behöver ett nytt ”Uppsala möte”!

LARS ENARSON 
Bibellärare, författare och böneledare, Sverige 7:14
Målning ovan av Johan Strandberg föreställande Gustav Vasa 
som tar emot den första utgåvan av den svenska Bibeln.

Dr. Yoram Hazony är israelisk filosof, bibelfors-
kare, politisk teoretiker och en av Israels mest 
framstående tänkare. Han har skrivit i The Wall 
Street Journal, The New York Times m. fl. Hans 
tidigare bok gavs ut av Cambridge University 
och i hans senaste bok, The Virtue of Nationa-
lism, menar han att Bibeln gav oss nationa-
lismen. Boken omtalas som den viktigaste i 
ämnet för en hel generation.
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PROFETORD  
TILL NORDEN
I 38 år har Gud gång på gång 
kallat till omvändelse men vi har 
inte lyssnat. Det visar Claes-Göran 
Bergstrand i en historisk genom-
gång av förnyelsekonferenser som 
hållits för Sverige och Norden 
under de senaste 38 åren. Vår 
bön är att Guds folk denna gång i 
Nordens Kallelsestund kommer att 
höra det Gud säger och omvända 
sig. Det är intressant att Israels 
barns ökenvandring varade i 38 år. 
Likaså hade mannen vid Betesta-
dammen inte kunnat gå på 38 år 
när Jesus botade honom.

Då jag fick frågan om jag vil-
le vara med och stödja en 
Nordisk Bönekonferens i 
Stockholm den 13-15 mars 

2020 bad jag under några veckor för att 
söka ett svar från Herren. När jag bad på-
mindes jag flera gånger om händelser jag 
tidigare varit med om då det gällt Guds 
rike i Norden.

Redan 1974 var jag med i lednings-
gruppen för en av de största kristna 
ungdomskonferenser som varit i Stock-
holm,  kallad Nordisk Jesusfestival. Den 
pågick under tio dagar i augusti med 5 
000 deltagare i Humlegården och 10 000 
i Kungsträdgården. Därefter var jag med i 
olika konferenser i Norge och Finland på 
70- och 80-talen.

Katarina kyrka 1981
En händelse som jag påmints om är 

den Allkristna konferensen i Katarina 
kyrka i Stockholm 19-21 januari 1981. 
Konferensen präglades av heligt allvar 
och förkunnelsen manade till omvändel-
se och bättring bland Guds folk. Om inte 
detta fick ske skulle den karismatiska 
förnyelsen, som pågått under 70-talet, 
stanna upp. Pastor Sven Nilsson i Örebro 
var den som tydligast förmedlade detta 
budskap. Han utgick ifrån bibelordet i 
Hosea 6:1-3, ”Kom låt oss vända om till 
Herren”. ”Det vi kallat ”förnyelse” har 
från Guds sida varit avsett som en väck-
else för Guds folk. Och en väckelse är all-
tid en kallelse till omvändelse, konstate-
rade han. Vi har upplevt väckelse, men 
Gud väntar på vår omvändelse. Utan 
omvändelse blir det heller ingen fort-
sättning i förnyelsen, slog han fast. Då 
Sven frågade Gud, vad det var Han ville 

att vi skulle omvända oss ifrån fick han 
följande svar: ’Det religiösa väsendet och 
denna tidsålders väsende.’”

Med facit i hand vet vi att Guds folk 
inte har gensvarat på denna Guds kallel-
se, utan man har fortsatt i stor utsträck-
ning att leva ett bekvämt kristet liv. Vi be-
höver omvända oss och söka Herren om 
vi ska kunna mottaga en väckelse som 
går på djupet bland Guds folk.   

Triumftåget 1984
En annan händelse som jag blivit på-

mind om är ”Triumftåget genom Sverige 

1984” som var en del i ett större inter-
nationellt sammanhang. En vision hade 
”fötts fram” av bland andra Kjell Sjöberg, 
Johannes Facius Danmark, Kjell Halltorp 
Norge och Lance Lambert Israel, som 
innebar att kristna skulle föra en böne-
fackla från jordens fyra hörn upp till Jeru-
salem för att där sammanstråla vid 1984 
års kristna lövhyddofest.

Det föll på oss i Skandinavien att föra 
bönefacklan från Nordens yttersta hörn 
ner genom Europa och vidare till Jerusa-
lem. Vi var ett team med åtta deltagare, 
Kjell Sjöberg, Sven Nilsson, Kjell Hall-
torp, Johannes Facius, Rolland Smith, 
Lars Enarson, Rune Brännström och jag, 
som måndagen den 30 januari 1984 flög i 
ett privatplan från Arlanda till Hammer-
fest i Nordnorge, en av världens nordli-
gaste städer. Under två dygn hade vi fem 
möten i Frälsningsarmélokalen tillsam-
mans med kristna på orten. Temat var 
”En ny dag över Norden” vilket vi upp-
levde att Guds Ande gav gensvar till. Vi 
var frimodiga i tron att 1984 skulle bli ett 
genombrottsår för Guds rike som aldrig 
tidigare eftersom bön alltid varit födelse-

platsen för allt Guds 
verk. Vi hade fått bi-
belordet: ”Men synes 
icke redan skenet? 
Strålande visar han 
sig ju mellan skyar-
na, där vinden har 
gått fram och sopat 
dem undan. I guld-
glans kommer han 
från norden. Ja, Gud 

är höljd i fruktansvärt majestät.” (Job 
37:21-22; övers. 1917).

Ett motiv för böneresan var att Her-
rens Ande, genom kreativ lovsång och 
tillbedjan, skulle tända en stark hänförel-
se till Jesus Kristus bland kristna i Sveri-
ge. Flera hade haft syner då man bett för 
Triumftåget. Någon hade sett Jesus som 
Härlighetens Herre klädd i en böljande 
blå mantel. Han svepte fram över landet 
i stor härlighet, omgiven av himmelsk 
strålglans, med makt och myndighet och 
i eld. Han var triumferande, med skörde-

änglar stående med skäror i bakgrunden 
beredda för sitt skördearbete. En annan 
hade sett en landningsbana på ett flygfält 
som låg i mörker, och som lystes upp av 
många lanternor på båda sidor om banan. 
Förklaringen av synen var att församling-
ar ska vara som en ”landningsbana” där 
lysande lanternor är triumferande krist-
na, redo att välkomna Kung Jesus tillbaka 
till jorden.  

På Karmelberget i Israel 1986
Jag har också blivit påmind om en 

speciell Israelsresa tiden 18 mars till 1 
april 1986, som arrangerades av Förebed-
jare för Sverige och Prophetic Word Mi-
nistries (PWM).

Första veckan samlades internatio-
nella ledare med profetisk tjänst på Kar-
melberget från 40 länder. 

Juristen Daniel Allén från Jakobstad i 
Finland var med på Karmel och han be-
skrev senare sin upplevelse: ”Redan före 
konferensen talade 1 Kor. 13:1-3 till mig 
på ett sätt som troligtvis berör hela Nor-
den och kristenheten där. … Det har att 
göra med splittringen och dess orsaker. 
Det finns en obruten boja av självtill-

räcklighet, stolthet, hårdhet och kär-
lekslöshet kvar, som förorsakar klyftor 
mellan t ex karismatiska kretsar (talar 
både änglars och människors tungomål) 
profetrörelsen (har profetians gåva) tros-
rörelsen (kan flytta berg) livsstilskris-
tendomen (delar ut allt vad jag äger) och 
den pietistiska riktningen med självför-
nekelse och späkning (låter bränna sig 
på bål). … 

Jag tror att Gud vill upprätta Norden 
genom att binda kristenheten samman 
i kärlek, agape från Gud själv. Den skall 
bryta ned våra prestationsmönster, vår 
exploatering av det Gud gett oss, vår 
narcissism. När vi lägger ner våra egna 
verk och ger utrymme åt varandra 
kommer Herren att bryta igenom på 
ett nytt sätt. Men vi måste lära oss öd-
mjukhetens väg, kärlekens språk, om 
vi skall kunna bli de ’andliga vikingar’ 
som Gud planerat. (Ef. 3:17-19). … Må 
Gud rensa bort allt som dämmer upp 
hans flöden i Norden. Må han ge oss 
den förkrosselse som erfordras för 
att hela Kristi Kropp skall frigöras i 
Norden.”

Daniel Alléns upplevelse speg-
lar väl den atmosfär av förkrosselse 
som rådde i samlingen på Karmel 
och som också fortsatte i den efter-
följande bönekonferensen i Jeru-
salem. Men det blev ingen uppfölj-
ning efter denna konferens heller. 
Snarare blev splittringen djupare 
då Guds folk gick tillbaka till ”kött-
grytorna” för att bevaka sina revir. 

All Nations Convocation i 
Jerusalem 1998

1998 var jag ledare för en skan-
dinavisk grupp av bedjare vid den 
årliga bönekonferensen All Na-
tions Convocation i Jerusalem. 
Vid ett tillfälle då jag sökte Gud 
i bön på mitt hotellrum hade jag 
en syn. Jag såg en stor jordglob 
med Jerusalem i centrum vari-
från det utgick som kroppsliga 
blodådror runt om hela globen. 
I dessa ådror pulserade blod och 
jag uppfattade att Herren sade: 
”Detta är mitt blodomlopp som 
omfamnar hela världen. Det 
har utgått ifrån Jerusalem till 
alla människors frälsning, en 
frälsning som skall fullbordas i 
Jerusalem. Du skall kalla Guds 
folk till bön för människors 
frälsning i Sverige.” 

När jag kom hem samlade 
jag några kända böneledare 
i vårt land och berättade vad 
jag sett och hört från Herren. 
Då de sanktionerat detta in-
itierade vi bönekampanjen 
BÖN2000 i Sverige i samband 
med millennieskiftet. Några 
böneteam reste med ”böne-

facklor” från plats till plats 
genom landet.

Profetiska tilltal 2014
Strax före nyår 2013-14 fick 

jag en känsla av att 2014 skul-
le föra med sig något speciellt. 
Så en tidig morgon i mars 2014 
vaknade jag med följande ord 
i mitt inre: ”Det har nu gått 40 
år sedan Guds folk i Sverige 
berördes av den karismatiska 
väckelsen!” När jag reflektera-
de över det en kort stund, kon-
staterade jag att kristenheten 
i Sverige försvagats i andligt 
avseende under dessa år. Det 
har i långa stycken varit som en 
andlig ökenvandring, vilket inte 
betyder att människor inte blivit 
frälsta, helade och välsignade 
under denna tid. Guds Ande har 
bevisligen verkat på olika sätt. 
Men Gud vill att Hans barn ska få 
uppleva någonting som är ännu 

bättre.
Samma morgon i mars uppfat-

tade jag att Herren sade: ”Nu är det 
tid för mitt folk att omvända sig från 
sina avgudar och sin andliga ljum-
het. Jag vill ännu en gång utgjuta 
min Ande över dem som törstar efter 
mig.” Jag har inte kunnat släppa det 
jag hörde, och min bön sedan dess 
är: ”Gud, tänd väckelsens eld ännu 
en gång i ditt folk i Sverige!” Om vi, 
Guds folk idag, ödmjukar oss, vänder 
om till Herren och ber om Hans ingri-
pande är jag övertygad om att Gud vill 
komma över oss med en andeutgjutel-
se som är starkare än någon tidigare 
sådan. Jag tycker mig höra ”bruset av 
regn” i Sverige. (1 Kung. 18:41f.).

Åren 2014-15 skedde ovanliga hän-
delser som kan ha varit markeringar till 
ett paradigmskifte i den andliga värl-
den. Under dessa två år visade sig fyra 
mån- och solförmörkelser (en s k tetrad 
vilket är mycket ovanligt). Fenomenet 
var unikt därigenom att förmörkelserna 
inträffade vid bibliska högtider - Påsken 
på våren och det judiska nyåret och Löv-
hyddohögtiden på hösten. Enligt judisk 
tradition är sådana tecken i samband 
med högtiderna en varningssignal, för 
både judar och hedningar. (1 Mos.1:14)

En annan markering var den stora 
branden i Västmanland mitt i sommaren 
2014, som var en av de svåraste och mest 
allvarliga skogsbränderna i Sverige i mo-
dern tid. ”Sverige skakas”, löd en rubrik i 
Expressen, och det skakade verkligen om 
i vårt samhälle.

Söndagen den 9 september 2014 rös-
tade svenska folket fram en ny regering, 
som blev en minoritetsregering beståen-
de av Socialdemokrater och Miljöpartis-
ter. Vid riksdagens öppnande, den 3 ok-
tober, läste statsminister Stefan Löfven 
(S) upp sin första regeringsförklaring och 
hade som första punkt att snarast möj-
ligt erkänna en palestinsk stat. Beskedet 
tillkännagavs utan någon debatt, varken 
i riksdagen eller i utrikesutskottet, där 
ett sådant viktigt ärende borde ha för-
ankrats. När tillkännagivandet röstades 
igenom den 30 oktober hade det heller 
inte beretts i Utrikesnämnden, ett för-
farande som skulle kunna vara en kabi-
nettsfråga. Detta har sedan dess varit till 
allvarlig skada för Sverige och våra poli-

tiska relationer med Israel i enlighet med 
1 Mos.12:1-3. 

Under 2014 ökade flyktingströmmen 
till Sverige. Från att ha tagit emot cirka 15 
000 syrianer under hela 2013 tog vi emot 
lika många under första halvåret 2014, 
och vid årets slut hade vi tagit emot 81 
300 asylsökande. I slutet av 2015 kom det 
10 000 flyktingar varje vecka, och 2016 
hade 162 000 flyktingar blivit registre-
rade, varav 71 000 var ensamkommande 
barn mellan 7 och 18 år, övervägande poj-
kar. 

Ökningen av flyktingar till Sverige 
mellan 2014 och 2015 var 100 procent. 
Konsekvenserna av detta har samhället 
känt av på ett mycket påtagligt sätt med 
ökande problem i skolorna, pressad eko-
nomi i kommuner, ökad gängkriminali-
tet, brutala våldtäkter och dödligt våld.

Nordic Summit 2015
2015 var jag en av talarna i den Nord-

iska konferensen Nordic Summit i Ci-
tykyrkan som hade temat: ”Guds plan 
för upprättelse – Nycklar till vår nordiska 
framtid”. En röd tråd genom konferensen 
var de nordiska ländernas roll och kallel-
se i den yttersta tiden. Särskilt betonades 
vikten av att stå i gapet för sin nation. 
Prästen Hans Weichbrodt hade ett starkt 

budskap på lördagskvällen och sade 
bland annat: ”Det finns en inbjudan från 
Gud att det nu är tid att vända om. Vi går 
mot en fruktbärande tid, men vi bör vara 
medvetna om att det kommer att ske mitt 
i stormen och inte i en lugn ankdamm.” 

En profetisk syn för Nordens 
länder

I april året därpå medverkade jag i 
en uppföljande Nordisk konferens i Ci-
tykyrkan, med temat: “Rustad till allt 
gott verk”. I inbjudan stod: ”Tiden har 
kommit då de andliga tjänstegåvornas 
struktur, funktion och samverkan måste 
vitaliseras genom en djupgående enhet 
i bön och lovsång bland Guds folk, som 
gemensamt tar ansvar för sina städer 
och vårt land, samt börjar bygga på Her-
rens hus och inte våra egna (Hagg. 2:1). 
Förmågan till gemensamt ansvar genom 
relevant och medveten strategisk bön 
kommer att bli avgörande för Guds folk 
framöver. Där bröder endräktigt bor till-
sammans, vill Herren ge välsignelse till 
evig tid (Ps.133).”

I ett av mötena hade jag en syn där jag 
satt längst ner i kyrkan under lovsången. 
Jag såg de nordiska flaggorna framme 
på podiet med deras färger, gult, blått, 
mörkrött, ljusrött och vitt. Plötsligt tyck-
tes flaggorna försvinna och jag såg bara 
deras färger som smälte samman och 
bildade ett underbart mönster. Då på-
mindes jag om de prästkläder som Mose 
skulle göra åt Aron och hans söner och 
jag slog upp Bibeln i 2 Mos. 28:2ff. Där 
såg jag att det var samma färger i präst-
kläderna som jag just hade sett i min syn, 
och jag upplevde hur Herrens sade (un-
gefär): ”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. Vid ett av kvällsmötena 
vittnade jag om min upplevelse och 
deltagarna från de nordiska länder-
na gav respons med handklappning 
och hallelujarop. 

Tyvärr blev det ingen uppföljning 
från konferensens ledarskap, vilket det 
borde ha blivit menar jag, särskilt som 
vår målsättning för konferensen var att 
fokusera på den speciella situation 
och de profetiska och faktis-

ka utmaningar som Sverige står inför. 

Den Nordiska 
Bönekonferensen 2020

Med den målsättningen borde vi ha 
följt upp det som jag uppfattade var från 
Herren. Jag har burit denna syn inom mig 
sedan dess, och jag tror att det är något 
som ännu är oförlöst i andevärlden. Kan-
ske tiden har kommit att ta tag i detta på 
ett mer konkret sätt nu och som kan få 
sitt gensvar i den planerade Nordiska Bö-
nekonferensen den 13-15 mars 2020. 

Det andliga och sociala läget i Sverige 
är mycket kritiskt. Det är samtidigt min 
övertygelse att Herren inte gett upp när 
det gäller Sverige och Norden. Vi behöver 
be och ropa till Gud om ett mäktigt ingri-
pande i vårt land och i Norden till hans 
Namns förhärligande och människors 
frälsning.

Jag ser två orsaker som kallar oss till 
Nordisk Bönekonferens 2020: Dels har 
Herren kallat på Guds folk vid flera tillfäl-
len de senaste 38 åren att vi ska ödmju-
ka oss, söka Hans ansikte och omvända 
oss från våra egna vägar. Dels att tiden är 
inne för en andlig skördetid i de nordiska 
länderna. 

CLAES-GÖRAN BERGSTRAND 
Pastor och böneledare 
Stockholm den 18 november 2019 

Under Nordisk Bönekonferens 
2020 kommer vi att gensvara inför 
Herren på den profetiska syn och 
det tilltal om prästkläderna som 
Claes-Göran Bergstrand fick 2015.

det finns en obruten boja 
av självtillräcklighet, 
stolthet, hårdhet och 
kärlekslöshet kvar

Triumftåget 1984. I bild från vänster: Rune Brännström, piloten, Lars Enarson, Claes-Göran 
Bergstrand, Kjell Halltorp, Rolland Smith, Johannes Facius, Kjell Sjöberg och Sven Nilsson.
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Bild: Sveriges Kristna Råd (SKR)

Sann eller falsk enhet
”Gör allt ni kan för att bevara An-
dens enhet genom fridens band.” 
(Ef 4:3)

Enade vi stå. Söndrade vi falla. 
Det är en princip som gäller 
i alla sammanhang. Jesus sa: 
”Ett rike som är splittrat blir 

ödelagt, och en stad eller familj som är 
splittrad kan inte bestå.” (Matt 12:25)

Vi befinner oss i en andlig strid på liv 
och död för våra nordiska länder. I detta 
oerhört allvarliga läge kan vi som krist-
na motarbeta och strida mot varandra 
och gå under. Eller också kan vi välja att 
välsigna, uppmuntra och stödja varandra 
och få se stora framgångar.

Det står om då Anden föll på Pingst-
dagen i Apostlagärningarna: ”När pingst-
dagen var inne var de alla samlade i full 
enighet.” (Apg 2:1 SRB) Gud älskar enhet. 
På den femtionde dagen efter påsk hade 
man uppnått ”full enighet”. Då föll An-
den från himlen! David skriver i en av 
vallfartssångerna: ”Se, hur gott och ljuv-
ligt det är när bröder bor endräktigt till-
sammans. … Ty där ger HERREN befalln-
ing om välsignelse, om liv till evig tid.” 
(Ps 133:1,3) Jesus ger oss också ett oerhört 
mäktigt löfte när vi är eniga: ”Om två av 
er här på jorden kommer överens om att 
be om något, vad det än är, så ska de få 
det av min Far i himlen.” (Matt 18:19) 

Ett av Satans effektivaste sätt att 
stoppa Guds rikes utbredande, är att 
han skapar splittring och oenighet mel-
lan kristna. Då uteblir välsignelsen och 
framgången. Paulus fortsätter efter upp-
maningen att bevara Andens enhet att 
påminna oss: ”en kropp och en Ande, lik-
som ni kallades till ett hopp vid er kallel-

se, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som 
är allas Far, han som är över alla, genom 
alla och i alla.” (Ef 4:4)

Alla som har blivit födda på nytt till-
hör samma Kristi kropp vare sig vi vill 
det eller inte. Lär vi oss inte att samarbe-
ta och stödja varandra blir vi alla lidan-
de. Fienden vill se oss uppdelade i olika 
läger utan kontakt med varandra. Paulus 
frågar: ”Om en säger: ’Jag håller mig till 
Paulus’ och en annan: ’Jag håller mig till 
Apollos’, är ni då inte som folk i allmän-
het?” (1 Kor 3:4) Vi ska inte vara som folk 
i allmänhet. Vi har blivit Guds eget folk. 

Det är meningen att vi ska vandra i An-
den och bevara Andens enhet mellan oss.

Det finns även en annan taktik som 
fienden använder sig av för att stoppa 
Guds verk och det är att producera en 
falsk enhet. All enhet är nämligen inte 
från Gud. Det finns en Andens ljuvliga 
enhet och Guds Ord uppmanar oss att 
göra allt vi kan för att bevara den enheten 
genom fridens band. Men det finns också 
ett falskt plagiat, en mänsklig och kötts-
lig enhet som inte behagar Gud. Dessa 
två slag av enhet är diametralt motsatta 
varandra och står i strid med varandra.

Andens enhet går aldrig att or-
ganisera fram. Det går inte att med 
mänskliga medel styra och kontrollera 
Andens verkningar, lika lite som det går 
att kontrollera och styra vinden. Jesus sa 
till Nikodemus: ”Vinden blåser vart den 
vill, och du hör dess sus, men du vet inte 
varifrån den kommer eller vart den är 
på väg. Så är det med var och en som är 
född av Anden.” (Joh 3:8) Den köttsliga 
enheten hålls samman genom mänskligt 
organiserande. Medan Andens enhet 
leder till frihet, leder köttets enhet 
tvärtom till bundenhet.

Andens enhet kan bara bevaras ge-
nom fridens och kärlekens band av ett 
folk som lärt sig att vandra i Anden. 
Paulus beskriver resultatet av en vand-
ring i Anden: ”Andens frukt … är kärlek, 
glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 
trohet, mildhet, självbehärskning.” (Gal 
5:22-23) Det är bara människor som ma-
nifesterar denna Andens frukt i sina liv 
genom att korsfästa sin egen själviskhet, 
som kan gestalta den enhet som Gud är 
ute efter. Därför uppmanar Paulus i sam-
band med talet om Andens enhet: 

”Var alltid ödmjuka och milda, var 

tålmodiga och överseende med varan-
dra i kärlek. … Bedröva inte Guds helige 
Ande, som ni har fått som ett sigill för 
befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet, 
häftighet och vrede, allt skrikande och 
förolämpningar och all annan ondska. 
Var i stället goda och barmhärtiga mot 
varandra och förlåt varandra, så som Gud 
i Kristus har förlåtit er.” (Ef 4:2, 30-32) 

Och i Kolosserbrevet:
”Klä er därför som Guds utvalda, heli-

ga och älskade, i innerlig barmhärtighet, 
godhet, ödmjukhet, mildhet och tåla-
mod. Ha överseende med varandra och 
förlåt varandra, om ni har något att an-
klaga någon för. Så som Herren har för-
låtit er ska ni förlåta varandra. Och över 
allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet 
som förenar till fullkomlig enhet.” (Kol 
3:12-14)

Det är bara när vi vandrar i Anden 
och manifesterar Andens frukt i våra 
liv, där kärleken kommer först, följd av 
”glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 
trohet, mildhet, självbehärskning”, som 
vi kan bevara Andens enhet och erhålla 
Guds fullkomliga välsignelse bland oss.

Den falska enheten
Skillnaden mellan Andens enhet och 

mänskligt organiserad enhet likt SKR är 
bokstavligen avgrundsdjup. Över den 
första befaller Gud sin välsignelse. Över 
den senare faller Guds obarmhärtiga 
dom. Gud sa om enheten vid byggandet 
av Babels torn:

”’Se, de är ett enda folk och de har ett 
enda språk. Detta är deras första tilltag, 
och härefter ska ingenting vara omöjligt 
för dem vad de än beslutar sig för.” (1 Mos 
11:6) Enheten var effektiv och framgångs-

Så åt er i rättfärdighet, 
skörda efter kärlekens 
bud, bryt er ny mark. 

Det är tid att söka 
HERREN, till dess han 

kommer och lär er 
rättfärdighet.

_______

HOSEA 10:12 

Om jag talar både människors och 
änglars språk men inte har kärlek, 
är jag bara ekande brons eller en 

skrällande cymbal. Och om jag har 
profetisk gåva och vet alla hemlig-
heter och har all kunskap, och om 
jag har all tro så att jag kan flytta 

berg men inte har kärlek, så är jag 
ingenting. Och om jag delar ut 

allt jag äger och om jag offrar min 
kropp till att brännas men inte har 

kärlek, så vinner jag ingenting. 
 

Kärleken är tålig och mild.  
Kärleken avundas inte, den skry-

ter inte, den är inte uppblåst. Den 
beter sig inte illa, den söker inte 

sitt, den brusar inte upp, den tänker 
inte på det onda. Den gläder sig 
inte över orätten men gläds med 
sanningen. Allt bär den, allt tror 

den, allt hoppas den, allt uthärdar 
den. Kärleken upphör aldrig.

_______

KÄRLEKENS LOV 
1 KOR. 13

rik. Men det var en mänsklig 
enhet oberoende av Gud och i 
olydnad mot hans bud och där-
för dömde Gud den. ”’Låt oss sti-
ga ner och förbistra deras språk, 
så att den ene inte förstår vad 
den andre säger.’ Så spred Her-
ren ut dem därifrån över hela 
jorden, och de slutade bygga på 
staden. Den fick namnet Babel.” 
(1 Mos 11:7-9) Babel betyder för-
virring och oordning.

Låt oss se lite närmare på 
den här falska enheten. När man 
skulle bygga Babels torn står det 
att de fann ”en lågslätt i Shinars 
land och bosatte sig där.” (v. 2) 
Mänsklig enhet grundar sig på 
kompromiss med Guds Ord. 
Man förenas kring minsta ge-
mensamma nämnare. Andens 
enhet bygger tvärtom på lydnad 
för Guds Ord. Petrus skriver: ”Ni 
har renat era själar genom att 
lyda sanningen, så att ni älskar 
varandra uppriktigt som bröder. 
Älska då varandra uthålligt av 
rent hjärta.” (1 Pet 1:22) Lydnad 
för sanningarna i Guds Ord le-
der till inbördes kärlek, vilket 
är det band som förenar oss till 
fullkomlig enhet. Det är viktigt 
att sedan bevara den enheten 
när den sätts på prov genom att 
vara uthållig i kärleken.

I Babel använde man te-
gelstenar i stället för sten. ”De 
sade till varandra: ’Kom, så slår 
vi tegel och bränner det!’ Teglet 
använde de som sten, och som 
murbruk använde de jordbeck.” 
(1 Mos 11:3) Församlingen är ett 
tempelbygge sammanfogat av 
levande stenar. Levande stenar 
är sådana som inte formats av 
något verktyg. Gud sa: ”Men om 
du vill göra ett altare av stenar 
åt mig, ska du inte bygga det av 
huggen sten. För om du rör vid 
den med din mejsel vanhelgar 

du stenen.” (2 Mos 20:25) Vid byggandet 
av Babels torn använde man tegelstenar 
som alla var stöpta i samma form i stället 
för att bygga med levande stenar. Det var 
snabbt, effektivt, och enkelt att samman-
foga med mänskliga medel.

Tegelstenarna sammanfogades med 
jordbeck. Jakob talar om en visdom som 
är ”jordisk, oandlig, demonisk. För där 
det finns avund och rivalitet, där finns 
också oordning och all slags ondska.” (Jak 
3:15-16) Babel står för oordning. Motsat-
sen är frid. ”Gud är inte oordningens Gud 
utan fridens.” (1 Kor 14:33)

För att bygga Guds tempel av levan-
de stenar krävs en annan vishet. Jakob 
beskriver den så här: ”Men visheten från 
ovan är först och främst ren, dessutom 
fredlig, mild, följsam, full av barmhärtig-
het och goda frukter, opartisk och upp-
riktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid 
och ges åt dem som skapar frid.” (Jak 3:17-
18) Det är visheten ovanifrån som bygger 
oss samman till ett heligt tempel. ”I ho-
nom fogas hela byggnaden samman och 
växer upp till ett heligt tempel i Herren, 
och i honom blir också ni sammanbygg-
da till en boning åt Gud genom Anden.” 
(Ef 2:21-22)

Man sa i Babel: ”Kom, så bygger vi oss 
en stad och ett torn med spetsen uppe i 
himlen! Låt oss göra oss ett namn, så att 
vi inte sprids ut över hela jorden.” (v. 4) I 
Babel ville man bygga något stort för att 
göra sig ett namn. Man var inte ute efter 
Guds ära utan hade själviska motiv. Man 
handlade också i direkt olydnad mot Gud 
som hade sagt: ”Var fruktsamma, föröka 
er och uppfyll jorden.” (1 Mos 9:1) Fruk-
tan för det okända gjorde att man inte 
litade på Gud och valde sin egen väg i 
stället för Guds.

Det står i tidiga judiska kommentarer 
om byggandet av tornet i Babel: ”Om en 
tegelsten föll från deras händer och gick 
sönder, grät alla över detta. Men om en 
människa föll ner och dog, var det ingen 
som brydde sig.” (Den redliges bok 9:28) 
De var alla ett, men det var en hård käns-
lokall enhet. Den enskilda människan 

var enbart en bricka i spelet utan något 
eget värde. Sådan är den enhet som är 
byggd på mänskliga ambitioner. 

Andens enhet är annorlunda. Paulus 
skriver om församlingen, som är Messias 
egen kropp: 

”Men Gud har satt samman krop-
pen och gett de ringare delarna större 
heder, för att det inte ska bli splittring 
i kroppen utan att delarna i stället ska 
ha samma omsorg om varandra. Om en 
kroppsdel lider, så lider alla de andra de-
larna med den. Och om en kroppsdel blir 
ärad, gläder sig alla de andra delarna med 
den.” (1 Kor 12:24-26)

Det är denna Andens enhet vi ska 
söka och göra allt för att bevara.

Två slags enhet
Det är Jesus som är huvudet över sin 

församling. Han är Herre över den genom 
sitt Ord och sin Ande. Ingen människa el-
ler organisation kan fylla den rollen och 
ingen människa eller organisation har 
heller fått något mandat från Honom att 
göra det.

Det finns ordningar i Guds försam-
ling. Men församlingen är inte en organi-
sation med ett hierarkiskt ledarskap. Så 
här beskriver Paulus apostelns tjänst:

”Det verkar som om Gud har ställt 
oss apostlar sist, som dödsdömda. Vi har 
blivit ett skådespel för världen, för både 
änglar och människor. … När vi blir hån-
ade välsignar vi, när vi blir förföljda här-
dar vi ut, när folk talar illa om oss talar 
vi väl om dem. Vi har blivit som världens 
skräp, som mänsklighetens avskrap, och 
så är det än i dag.” (1 Kor 4:9, 12-13)

 Församlingen är en familj med fä-
der och mödrar, bröder och systrar. Pet-
rus skriver: ”Nu uppmanar jag de äldste 
bland er, … Uppträd inte som herrar över 
dem som anförtrotts er, utan var föredö-
men för hjorden. När den högste herden 
sedan uppenbarar sig, ska ni få härlighet-
ens segerkrans som aldrig vissnar.” (1 Pet 
5:1, 3-4)

…FORTSATT PÅ SIDA 12

Skillnaden mellan Andens 
enhet och mänskligt 
organiserad enhet likt SKR är 
bokstavligen avgrundsdjup.
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Helt oannonserat och för det mesta 
oupptäckt har det i modern tid kom-
mit ett nytt kors in i allmänna evang-
eliska kretsar. Det är som det gamla 

korset, men annorlunda: likheterna finns på ytan, 
skillnaderna är grundläggande. Från detta nya 
kors har det kommit fram en ny filosofi om det 
kristna livet, och från denna nya filosofi har en ny 
evangelisk metod kommit fram, en ny mötestyp 
och en ny typ av predikan. Denna nya förkunnelse 
använder samma språk som den gamla, men dess 
innehåll är inte detsamma och dess betoning inte 
som tidigare.

Det gamla korset hade inget med världen att 

göra. För Adams högmodiga kött betydde det slu-
tet. … Det nya korset strider inte mot det mänskli-
ga släktet, istället är det en vänligt sinnad kamrat 
och är, om man uppfattar det rätt, källan till oce-
aner av moraliskt ren och oskyldig njutning. Det 
låter Adam leva utan att ingripa. Hans livsmotiva-
tion är oförändrad. Han lever fortfarande för sin 
egen tillfredsställelse, han bara gläder sig nu i att 
sjunga lovsång och se på religiösa filmer, istället 
för att sjunga lättsinniga sånger och dricka sprit. 
Betoningen är fortfarande på underhållning, fast-
än det roliga nu är på ett högre moraliskt plan om 
än inte intellektuellt.

Det nya korset uppmuntrar till en helt och hål-
let annorlunda framtoning inom förkunnelsen. 
Evangelisten kräver inte att man försakar det gam-
la livet innan ett nytt liv kan tas emot. Han predi-
kar inte motsatser utan likheter. Han söker fånga 
upp det allmänna intresset genom att visa att kris-
tendomen inte ställer några obehagliga krav. Istäl-
let erbjuder den samma sak som världen gör, men 
endast på ett högre plan. Vad än den synd-galna 
världen råkar skrika ut för tillfället, visas på ett 
skickligt sätt vara just samma sak som evangeliet 
erbjuder. Det är bara det att den religiösa produk-
ten är bättre.

Det nya korset dödar inte syndaren, det leder 
honom i en ny riktning. Det för honom in i ett re-
nare och trevligare sätt att leva och räddar hans 
självrespekt. Till den som håller på sina egna 
rättigheter säger det: “Kom och ta ut dina rättig-
heter i Kristus”. Till egoisten säger det: “Kom och 
var stolt i Kristus”. Till den som söker spänning 
säger det: “Kom och njut av den spännande krist-
na gemenskapen”. Det kristna budskapet har fått 
det passande språket i enlighet med den rådande 
trenden för att det ska godkännas av allmänheten.

Filosofin bakom detta kan vara uppriktig, men 
dess uppriktighet hindrar den inte från att vara 
falsk. Den är falsk, därför att den är blind. Den 
missar totalt hela korsets innebörd. Det gamla 
korset är en symbol för död. Det står för det plöts-
liga, våldsamma slutet för en människa. Den man 
som under romartiden tog på sig sitt kors och bör-
jade gå vägen fram, hade redan sagt adjö till sina 
vänner. Han skulle inte komma tillbaka. Han var 
på väg mot döden. Korset kompromissade inte, 

Det 
gamla 
och det 
nya 
korset

A.W. TOZER (1897–1963) var pastor, författare, tid-
ningsredaktör och själavårdare i USA och Kanada inom 
samfundet Christian and Missionary Alliance (motsvaran-
de Alliansmissionen i Sverige). Av de mer än 60 böcker 
han gav upphov till, de flesta publicerade efter hans död 
utifrån nedskrivna predikningar eller artiklar, har två bli-
vit kristna klassiker: The Pursuit of God [Gudslängtan] och 
The Knowledge of the Holy [Kunskapen om det heliga]. 
Hans böcker har inspirerat många att söka en djupare 
relation med Gud. Tozer blev far till sju barn och levde ett 
mycket enkelt liv där han gav bort det mesta av inkom-
sterna från sitt författarskap till behövande. Författaren 
till hans biografi anmärkte: ”Hans predikningar såväl som 
hans artiklar var enbart en förlängning av hans böneliv.”

ändrade ingenting, skonade ingenting. Det dödade hela 
människan, fullständigt och för gott. Det försökte inte 
förhålla sig väl med sitt offer. Det slog grymt och hårt 
och när det hade fullbordat sitt verk, fanns människan 
inte mer. Adams släkte har en dödsdom hängande över 
sig. Det finns ingen som kan omvandla det och ingen ut-
väg finns. Gud kan inte godkänna syndens verkningar, 
hur oskyldiga de än tycks vara, eller vackra i människors 
ögon. Gud räddar individen genom att likvidera honom 
och sedan uppväcka honom igen till ett nytt liv.

Den förkunnelse som på ett välvilligt sätt jämställer 
Guds metoder och människors metoder är falsk enligt 
Bibeln och grym mot åhörarnas själar. Tron på Kristus 
går inte i samma riktning som världen, den korsar den. 
När vi kommer till Kristus för vi inte med oss vårt gamla 
liv upp till ett högre plan. Vi lämnar det vid korset. Ve-
tekornet måste falla i jorden och dö.

Vi som predikar evangelium får inte se oss själva 
som PR-agenter, som ska upprätta goodwill mellan 
Kristus och världen. Vi får inte tänka att vi har fått ett 
uppdrag att göra Kristus acceptabel för storföretagen, 

pressen, sportvärlden eller den moderna utbildningen. 
Vi är inte diplomater, utan profeter och vårt budskap är 
inte en kompromiss utan ett ultimatum.

Gud erbjuder liv, men inte ett förbättrat gammalt liv. 
Det liv som han erbjuder är liv ut ur döden. Det finns 
alltid på bortre sidan av korset. Den som vill ha det, mås-
te gå under staven. Han måste förneka sig själv och in-
stämma i Guds rättvisa dom mot honom.

Vad innebär detta för individen, den fördömda 
människan som vill finna liv i Kristus Jesus? Hur kan 
denna teologi överföras till livet? Han måste helt enkelt 
omvända sig och tro. Han måste överge sina synder och 
sedan fortsätta att försaka sig själv. Låt honom inte sky-
la över någonting, inte försvara någonting, inte ursäkta 
någonting. Låt honom inte försöka att ställa in sig hos 
Gud, utan låt honom böja sitt huvud inför slaget i Guds 
stränga missbehag och erkänna sig skyldig till döden. 
Efter att han gjort detta, låt honom se upp med enkel 
förtröstan på den uppståndne Frälsaren. Från honom 
kommer liv och pånyttfödelse och rening och kraft. Kor-
set som avslutade Jesu jordiska liv dödar nu syndaren, 

och kraften som uppväckte Jesus från de döda uppväck-
er nu honom till ett nytt liv tillsammans med Kristus.

Låt mig säga till var och en som invänder mot det-
ta, eller räknar detta bara som en smal och privat syn 
på sanningen, att Gud har satt sin godkännandesstäm-
pel på detta budskap från Paulus tid till denna dag. Vare 
sig det förklaras med exakt dessa ord eller inte, har detta 
varit innebörden i all förkunnelse, som har bringat liv 
och kraft till världen genom århundradena. Reforma-
torerna och väckelsepredikanterna har lagt betoningen 
här och tecken och under och mäktiga kraftgärningar i 
den helige Ande har vittnat om Guds godkännande.

Vågar vi, som har fått ett sådant arv av kraft, manipu-
lera med sanningen? Vågar vi med våra pennstumpar ut-
plåna ritningens linjer eller ändra mönstret, som visats 
oss på berget? Gud förbjude. Låt oss predika det gamla 
korset. Då kommer vi att erfara den gamla kraften.

A.W. TOZER

David Wilkerson i 
Sverige 2004
”DEN KONTROVERS Gud har med den 
evangeliska församlingen [i Skandinavien] 
är ett problem, ett enda ord, som Gud gav 
mig: apati. Han sa, Jag kan inte gå med er, 
Jag kan inte göra vad Jag vill göra, trots 
kallelsen på väckelse, trots allt detta. Jag 
ser apati, säger Herren. Ni har kommit till 
den punkt när ni har förlorat kraften, den 
Helige Ande, på grund av apati. Ni är nöjda 
med att komma till kyrkan, gå till program-
met, formaliteterna, organisera och för-
söka finna makt i samhället. Ni har blivit 
toleranta och det är vad Gud hör både från 
församlingen och samhällets toppar.

Nej, säger Gud, ni är ljumma, ni tolere-
rar att ni inte får tala emot homosexualitet 
från era talarstolar. Det finns ingen som 
böjer knä och i bönens kraft bryter ner 
dessa fästen. Det finns inga tårar, det finns 
ingen smärta, för att vi evangeliska kristna 
är så toleranta. Den Helige Ande säger: Det 
är apati. Receptet mot apati är NÖD. Men 
det är inte många som vill höra det. Vi vill 
inte gråta. Om vi vill ha väckelse så skulle 
bönemötet vara den mest besökta kvällen. 
…apatin är…församlingens synd i Sverige.”

Wilkersons profetia 
om enhet i boken 
”Synen”  
”EN VÄRLDSOMSPÄNNANDE super-
kyrka bildas genom en union mellan li-
berala ekumeniska protestanter och den 

Romersk-katolska kyrkan. De gör även 
gemensam sak politiskt. På detta sätt blir 
denna kyrka en av de mäktigaste religiösa 
faktorerna i världen. Denna superkyrka 
blir andlig endast till namnet. Man använ-
der fritt Jesu Kristi namn, men är i själva 
verket antikristlig och politisk i sin verk-
samhet. 

Skapandet av denna världsomspän-
nande superkyrka kommer att börja väl-
digt oskyldigt. Det kommer att begynna 
med ett informellt samarbetsvilligt studie- 
och forskningsprogram. Andra samarbets-
program kommer att sättas igång utan lag-
stadgade eller bindande förpliktelser från 
protestanter eller katoliker.” 

[Wilkerson fortsätter sedan att beskriva 
en helt annan enhet.]

”Jag ser en stor och övernaturlig för-
ening av alla sanna Jesu Kristi efterfölja-
re, slutna tillsammans genom den Helige 
Andes försorg. De har fullt förtroende för 
Kristus och hans ord. Denna övernaturliga 
kyrka av Bibeltroende blir en slags under-
jordisk gemenskap, som omfattar katoliker 
och protestanter ur alla samfund...Medan 
den synliga superkyrkan vinner allt mer 
politisk makt, växer den osynliga försam-
lingen enormt i andlig styrka. Förföljelse 
framtvingar denna kraft. Det förföljelse-
vansinne som kommer att drabba jorden, 
driver dessa kristna till varandra och till 
Jesus Kristus. Samfundstillhörighet får 
mindre betydelse och större vikt läggs på 
Jesu återkomst…Denna osynliga kyrka får 
övernaturlig smörjelse och kraft från den 
Helige Ande till att fortsätta att proklame-
ra evangelium tills jordens ändar har hört 
budskapet.”

Wilkerson till Norden 
och kristenheten
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1. Du bor nu i Israel sedan 
många år. Varför har du 
engagerat dig i bön för 
Sverige?

KALLELSEN TILL DETTA KOM som en total 
överraskning för mig för två år sedan. Jag vaknade ti-
digt på morgonen den 12 januari, 2018 med följande 
omskakande ord: ”Det som sker nu i Sverige ingår i 
en medveten strategi att bryta ner samhället för att 
införa antikrists diktatur!”

Jag såg ett Sverige i dödsryckningar och kunde 
inte förbli oberörd, liksom när Paulus såg synen av 
den makedoniske mannen som ropade: ”Kom över 
till Makedonien och hjälp oss!” En över fyrtio år gam-
mal kallelse till bön för Sverige väcktes till liv inom 
mig. 

Jag beslutade mig för att ta en paus i det jag stod 
i för att resa upp en bönerörelse i Sverige som jag 
kallade Sverige 7:14 utifrån löftet i Andra Krönikebo-
ken 7:14: ”[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 skaf-
fa läkedom åt deras land.”

2. Det finns redan flera 
böneinitiativ i Sverige. 
Varför ett till?

SVERIGE KAN INTE FÅ FÖR MYCKET BÖN. 
Vi behöver alla hjälpas åt och det finns utrymme för 
alla initiativ till bön. Vi är inte emot någon annan bö-
nerörelse i landet utan tackar Gud för dem alla. Men 
när Gud kallar måste man svara ja på kallelsen och 
göra det han manar till. Vi behöver lära oss att bejaka, 
stödja och uppmuntra varandra i våra olika kallelser 
utan att försöka styra eller kontrollera. Det är Guds 
verk det handlar om, inte vårt. Bara han har rättighe-
ten att bestämma över sitt verk.

När Josua skulle inta Jeriko fick han se en man 
med ett draget svärd i sin hand och frågade honom: 
”Tillhör du oss eller våra fiender?” Svaret han fick 
överraskade säkert Josua: ”Nej, jag är befälhavare 
över Herrens här.” (Jos 5:14) Josua föll ner på sitt an-
sikte och frågade: ”Vad har min herre för budskap till 
sin tjänare?” Vi måste alla underordna oss Herrens 
kontroll och ledarskap om vi ska vinna seger.

göra det när Guds rike gestaltas på jorden. Det står 
i Uppenbarelseboken om det nya Jerusalem: ”Och 
folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska 
föra in sin härlighet i den. … folkens härlighet och 
ära ska föras in i staden.” (Upp 21:24, 26)

Paulus skriver till Timoteus att församlingens för-
sta prioritet är att be, inte bara för alla individer, utan 
också ”för kungar och alla i ledande ställning, så att vi 
kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt 
och värdigt.” (1 Tim 2:2) Det betyder att församlingen 
genom bön ska påverka ett lands utveckling så att det 
stiftas rättfärdiga och gudfruktiga lagar. 

Paulus fortsätter: ”Detta är gott och rätt inför Gud, 
vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta 
och komma till insikt om sanningen.” (v. 3-4) Det är 
väldigt viktigt att be för ett lands överhet och besluts-
fattare och att ett land får gudfruktiga styresmän, så 
att evangeliet kan få största möjliga framgång. Det 
står: ”När de gudlösa tar makten gömmer sig folk, när 
de förgås blir de rättfärdiga många.” (Ords 28:28) Gud 
vill att vi ska ha rättfärdiga regeringar i våra länder 
och han har gett oss bönens makt och auktoritet att 
kunna åstadkomma detta om vi är villiga att priori-
tera det.

4. Bibeln talar ju om en 
kommande antikristlig 
diktatur. Lönar det sig då 
att be emot den?

DET ÄR SAMMA SAK som att fråga om det lö-
nar sig att gå emot ondskan i världen eller om vi bara 
ska låta den komma. Det är min övertygelse att vi ska 
strida och stå emot antikrists andemakt och all ond-
ska så mycket vi någonsin kan. Och vi ska framför 
allt göra detta utifrån övertygelsen och vissheten att 
vi står på den segrande sidan och kommer att vinna 
den slutliga segern när Jesus kommer tillbaka. Det 
står om denna strid i Uppenbarelseboken:

”Och de tio hornen du såg är tio kungar som ännu 
inte har fått något rike. Men tillsammans med vild-
djuret får de makt att för en timme regera som kung-
ar. De har ett och samma sinne och ger sin makt och 
myndighet åt vilddjuret. De ska strida mot Lammet, 
men Lammet ska besegra dem tillsammans med 
sina kallade, utvalda och troende, eftersom han är 
herrarnas Herre och kungarnas Kung.” (Upp 17:12-14)

Paulus frågar i Första Korintierbrevet: ”Vet ni 
inte att de heliga ska döma världen?” (1 Kor 6:2) Bi-
beln förklarar, inte minst i Uppenbarelseboken, att vi 
kommer att få ta över …FORTSATT PÅ SIDA 15

3. Ska vi verkligen be 
för länder? Räcker 
det inte med att be för 
människors frälsning?

BIBELN GÖR DET VÄLDIGT KLART att Gud 
har inte bara skapat alla människor utan även alla 
folk och nationer med dess gränser. Han har inte bara 
planer för alla individer utan även för alla de nationer 
som han skapat. Hans avsikt är att alla nationer ska 
söka honom.

I Messias är vi alla ett som det står: ”Här är inte 
jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla 
är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:28) Men det betyder 
inte att alla människor är precis likadana eller att det 
inte längre finns någon skillnad mellan alla de olika 
folk som Gud har skapat. Folkens olika kallelser finns 
kvar även i det nya förbundet och kommer också att 

FEM FRÅGOR 
till Lars Enarson

LARS ENARSON är verksam sedan 70-talet som bibel-
lärare och internationell förbönsledare med en klar pro-
fetisk röst. Sedan 1997 arbetar han utifrån Israel med en 
längtan att få se en återupprättelse i vår tid av det apost-
oliska evangeliet från Jerusalem. Lars är författare till flera 
böcker och hans TV-program sänds via olika TV kanaler i 
USA och Europa både på engelska och svenska. Han reser 
över världen och undervisar om Israel och det profetiska 
ordet.

Gustav II Adolf, ”Lejonet från Norden” som räddade refor-
mationen (målning: Nils Forsberg).

Enhet
FORTSATT FRÅN SIDA 9…

Idag talas det mycket om enhet. 
Men vi måste se upp med vilken enhet 
det handlar om! Handlar det om An-
dens enhet eller om en mänskligt orga-
niserad enhet precis som i Babel?

Den falska enheten har sin grund 
i kompromiss med Guds Ord, den 
sanna enheten bygger på lydnad för 
Guds Ord

Den falska enheten hålls samman 
genom människofruktan, den sanna 
enheten genom kärlek.

Den falska enheten prioriterar 
status och meriter, den sanna enhe-
ten prioriterar ödmjukhet och tjä-
nande.

Den falska enheten skapar kon-
troll, den sanna enheten ger erkän-
nande.

Den falska enheten strävar efter 
storhet, den sanna enheten strävar 
efter helighet.

Den falska enheten är jordisk och 
mänsklig, den sanna enheten är him-
melsk och övernaturlig.

Den falska enheten är en hierar-
kisk organisation, den sanna enhe-
ten är en familj.

 Den falska enheten kräver 
mänsklig kraft, den sanna enheten 
kräver Andens kraft.

Den falska enheten motiveras av 
maktambitioner, den sanna enheten 
motiveras av att söka Guds ära.

Det är inte en ekumenisk enhet 
med samfund och organisationer som 
inte längre accepterar Bibeln som 
Guds Ord, som Gud längtar efter att få 
se. Vi ska inte sträva efter enhet med 
samfund och organisationer som t ex 
accepterar samkönade äktenskap och 
går emot Israel. Detta är Babylons en-
het som leder till förvirring. Guds Ord 
uppmanar oss att hålla oss borta från 
sådana som har ”ett sken av gudsfruk-
tan men förnekar dess kraft”. (2 Tim 
3:5) Gudsfruktan innebär lydnad och 
respekt för Gud och det han säger i 
sitt Ord. Det är det som utgör kraften 
i gudsfruktan. 

Vi ska inte sträva efter enhet med 
sådana som saknar fruktan och respekt 
för Guds Ord. Det står: ”Fly ungdomens 
onda begär och sträva efter rättfärdig-
het, tro, kärlek och frid tillsammans 
med dem som åkallar Herren av rent 
hjärta.” (2 Tim 2:22) Vi kan inte älska 
olydnad. 

Kristna samfund, organisatio-
ner och sammanhang som kräver att 
man behöver tillhöra dem för att vara 
”godkänd” måste vi vara på vakt emot. 
Detta kommer inte från Gud. Vi ska 
respektera och underordna oss rätta 

herdar i församlingen, men det är bara 
Jesus som är Herre över sin församling. 
Ingen organisation eller samfund kan 
eller får ta den uppgiften på sig. Bara 
Jesus har köpt oss med sitt blod. ”Ni är 
köpta till ett högt pris. Bli inte slavar 
under människor.” (1 Kor 7:23)

Men bland sådana som ärligt vill 
lyda Guds Ord ska vi vara ivriga att be-
vara Andens enhet genom fridens och 
kärlekens band. Vi behöver lära oss att 
osjälviskt stötta, uppmuntra och väl-
signa varandra utan att försök styra 
varandra. Det handlar inte om en enhet 
under mänsklig kontroll, utan om en 

frihetens enhet under Jesu herravälde 
där vi älskar varandra uppriktigt och är 
villiga att ge våra liv för varandra. 

Låt oss alla dagligen be den urkrist-
na bönen från apostlarnas dagar för 
alla de heliga: ”Minns Herre din för-
samling; fräls henne från allt ont, full-
komna henne i din kärlek och samla de 
trolovade från de fyra vindarna in i ditt 
rike som du har förberett åt henne; ty 
din är makten och härligheten i evig-
het!” (Didache 10:5)

LARS ENARSON

Norden
FORTSATT FRÅN SIDA 3… lidande. Det kom-
mer att vara en återlöst skara som lever i helighet och 
som älskar Israel och Jerusalem. Jerusalem kommer 
att kallas ”den eftersökta”, ”staden som inte blir över-
given”.

Kristna i Kina har fått en vision att åter-evangeli-
sera hela Asien österifrån i en rörelse med kulmen i 
Jerusalem. De kallar denna vision ”Tillbaka till Jeru-
salem”. På 1970-talet fick Reinhard Bonnke se en syn 
med ett blodtvaget Afrika ”från Kapstaden till Kairo”. 
Så föddes hans organisation Christ For all Nations 
(CFAN) för att föra evangeliet tillbaka mot Jerusalem 
från söder. Nu är det dags att lansera ”Tillbaka till Je-
rusalem - Europa” från Norden!

Europa kristnades första gången utifrån Jerusa-
lem med början i det sydöstra hörnet. Paulus fick om 
natten se en syn där en makedonisk man sa: ”Kom 
över till Makedonien och hjälp oss!” (Apg 16:9) Så 
småningom kom evangeliet till Norden.

I den sista tiden kommer det avkristnade Europa 
att återigen evangeliseras. Denna gång från nordväs-
tra hörnet av Europa, från Norden, genom hela Eu-
ropa på väg tillbaka till Jerusalem. Profetiska vittnes-
börd om detta under flera decennier är många och 
samstämmiga.

Nu är Nordens kallelsestund!
Vi tror att tiden nu är inne för denna plan att 

förverkligas. Nu är Nordens kallelsestund! Som Rolf 
Wiström uttryckte det i boken Guds plan för Norden 
redan 1952: ”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.”

Denna plan ligger fortfarande fast. Det står i Ha-
backuk: ”Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men 
den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den 
dröjer, vänta på den, ty den kommer helt visst, den skall 

inte utebli.” (Hab 2:3)
Nordens länder är de enda länderna i världen som 

har det kristna korset så tydligt i sina flaggor. Våra länder 
är korsmärkta av Gud! Det är hans vilja att vi ska uppleva 
korsets förvandlande kraft i våra liv och sedan föra detta 
budskap vidare ned över Europa tillbaka till Jerusalem. 

Guds verk börjar alltid med bön! ”Alla dessa höll 
endräktigt ut i bön…Då kom plötsligt från himlen ett dån, 
som när en våldsam storm drar fram.” (Apg 1:14; 2:2) Her-
ren kallar oss att hålla ut i bön till dess hans vilja sker.

Under de senaste hundra åren har Sverige och övriga 
Norden styrts av regeringar som medvetet vänt sig bort 
från Gud och vårt kristna arv. Paulus sa i sitt tal på Areo-
pagen att Gud har skapat alla nationer med dess gränser 
för att de ska söka Gud. Vi har inte nått den nivå av bön 
ännu i församlingen som är nödvändig för att vi ska få 
se våra nordiska länder söka Gud igen. Men jag tror på 
en förändring om vi lär oss att be som man gjort i Korea, 
Uganda, Brasilien, Ungern och andra länder och inte ger 
upp utan håller ut i bön. Löftet i 2 Krön. 7:14 gäller fort-
farande.

Den 13-15 mars, 2020 samlas bedjare från Nordens 
länder till bönekonferens i Solnahallen, Stockholm. Vi 
ska ödmjuka oss inför Gud, be om förlåtelse och ropa 
till honom om uppfyllelsen av hans planer för Nordens 
länder i den yttersta tiden.

Bönekonferensen kommer att inledas på årsdagen av 
statskuppen på Stockholms slott den 13 mars, 1809. Då 
befann sig Sverige på randen till avgrunden. Rysslands 
och Danmarks arméer stod vid gränserna och talade 
öppet om hur man skulle dela landet mellan sig. Sveri-
ge hade en inkompetent ledning och folket söp ihjäl sig. 
Inom fem år efter statskuppen hade Gud vänt på situatio-
nen och Sverige spelade i stället en avgörande roll i befri-
elsen av Europa från Napoleons diktatur!

Gud är densamme idag. Nu ligger Nordens och Eu-
ropas öde återigen i vågskålen. Det handlar om korset 
eller kaos, väckelse eller undergång. Vi behöver uppleva 
korsets djupgående verk i våra liv så att Gud kan uppfylla 
den plan han har för Nordens länder. Gud kallar på före-
bedjare som ställer sig i gapet och ber. 

Det är Nordens kallelsestund!

Sedan bönerörelsen Sverige 7:14 startade 
2018 kommer ofta dessa frågor om bön för 

vårt land.

TEKO AS   
Mølleveien 1 

4879 Grimstad  
Tlf: +47 41324656  

renholdssoner.no
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Gud kallar på dig!
”Villigt kommer ditt folk när du samlar din 

här, i helig skrud kommer din unga skara inför dig, 
som daggen kommer ur morgonrodnadens sköte.” 
(Ps 110:3)

Gud söker frivilliga. Så här kan du bli en del av 
armén med 10 000 Bedjare.

1. Överlåt dig till att böja knä inför Gud och be 
minst 7 minuter om dagen för ditt land. Alla kan ta 
7 minuter att be. Du kan sedan utöka 
tiden allteftersom ditt böneliv växer. 
Försök att be en timme varje dag. Jesus 
sa till sina lärjungar: ”Kunde ni då inte 
vaka en timme med mig! Vaka och be.” 
(Matt 26:40-41 SRB)

2. Anmäl dig på sverige714.se för  
att få aktuella böneämnen, uppmunt-
rande rapporter, undervisning, mm.

3. Gå igenom en böneskola på fyra 
lektioner ”Hur du kan få ett starkt per-
sonligt böneliv”. Du kan tanka ner bö-
neskolan gratis från sverige714.se som 
ljudfil på mp3 och en studiebok som 
pdf fil.

Vi behöver även återuppliva den urgamla krist-
na, bibliska traditionen att likt Daniel be och tacka 
Gud tre gånger om dagen. ”På övervåningen hade 
han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där 
föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och 
bad och tackade sin Gud.” (Dan 6:10) Daniel fick 
änglabesök och skakade genom sitt trogna böneliv 
hela dåtidens världsimperium.

Det står om den armé som besegrade Sisera: 
”När härförare anför i Israel, när folket villigt off-
rar sig – lova Herren!” (Dom 5:2)

Gud kallar pastorer och ledare som mobiliserar 
sitt folk att be 7 minuter om dagen. Vi ska be om 
många sådana ledare!

Fyra steg för Nordens länder ska 
komma in i Guds plan

Bibeln manar oss att be för vårt lands överhet 
och politiska ledning så att många blir frälsta.

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

Nordens länder har en gång i tiden varit någ-
ra av världens mest gudfruktiga länder. Vi måste 
nu få se en radikalt förändrad politiks kurs i våra 
länder. Här följer en plan i fyra steg för att genom 

en andlig väckelse och en förändrad politisk kurs 
motverka antikrists inflytande. Detta kommer att 
innebära en skarp konfrontation med antikrists 
andemakt, synkretism, globalism och socialism. 

STEG 1. ”Om mitt folk, som är uppkallat efter 
mitt namn, ödmjukar sig och ber...” 10 000 Bed-
jare som är villiga att offra sina liv i den andliga 
striden. 

STEG 2. ”... och söker mitt ansikte och om-
vänder sig från sina onda vägar...” Ett uppvaknan-
de inom kristenheten och en radikal omvändelse 
från synd till lydnad för Guds Ord. 

STEG 3. ”... då vill jag höra det från himlen och 
förlåta deras synd...” En genomgripande väckelse 
där många människor ur alla samhällsklasser blir 
frälsta och kommer till insikt om sanningen. 

STEG 4. ”...och skaffa läkedom åt deras land...” 
Regeringar byggda på en judekristen värdegrund 
som står upp för familjen, fosterlandet och Isra-
el. Den judekristna värdegrunden bygger på Tio 
Guds Bud som lagt grunden till Nordens och hela 
väst-världens civilisation. 

Precis som Gud har specifika planer för alla 
människor har han också planer för alla folk han 

skapat. Gud vill att det ska bli en genomgripande 
väckelse i våra nationer, att de ska stå med Israel 
och bli en välsignelse för alla folk på jorden som 
missionerande länder. 

I Ungern har kristna fastat och bett och man 
har fått en gudfruktig regering med en helt ny 
grundlag som tar avstånd från socialismen och 
fastställer att Ungern ska vara ett kristet land. 
Man står med Israel, prioriterar familjen och 
grundlagen förklarar att äktenskapet består av ett 
förbund mellan en man och en kvinna. Livet är 
beskyddat från befruktningen och aborterna har 
minskat med 40%.

Det finns hopp också för Nordens länder. Det 
är aldrig för sent om vi omvänder oss till Gud och 
ber! Du kan börja be idag. 

Anmäl dig på sverige714.se och bli en 
del av de Tiotusen Bedjare som avgör 
ditt lands framtid!

LARS ENARSON 
Bibellärare, författare och  
böneledare, Sverige 7:14

Alla kan starta en bönegrupp!

1. DET RÄCKER med två eller tre bedjare (Matt 18:19-20). Men 
Bönegruppen kan även vara hur stor som helst (t ex en försam-
ling eller flera församlingar som kommer tillsammans). 

2. SAMLAS helst varje vecka, men minst en gång i månaden.

3. BE FÖR DE FYRA BÖNESTEGEN ovan samt aktuella böne-
männen som skickas ut när du anmält dig till 10 000 Bedjare på 
sverige714.se

4. ALLA BEDJARE i Bönegruppen anmäler sig individuellt till  
10 000 Bedjare på sverige714.se. (Om din grupp består av över 50 
personer, kontakta oss för ytterligare information.) 

5. LEDAREN för Bönegruppen registrerar gruppen på  
sverige714.se

BILDA EN BÖNEGRUPP!

TIOTUSEN 
BEDJARE

Gud kallar idag på bedjare 
som är villiga att offra sina 
liv, stå upp för sanningen 
och be tills det bryter 
igenom och det sker en 
radikal förändring.

FORTSATT FRÅN SIDA 13… världen och regera 
tillsammans med Messias när han kommer, inte bara i 
tusen år utan i all evighet. Det står: ”Och de ska rege-
ra som kungar i evigheters evighet.” (Upp 22:5) Det står 
också i Daniels bok: ”Men riket, väldet och makten över 
alla riken under himlen ska ges åt det folk som är den 
Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla väl-
den ska tjäna och lyda det.” (Dan 7:27)

Till dess Messias kommer ska vi inte vara onda och 
lata tjänare utan vi ska förvalta de pund han gett oss. 
Jesus förklarar i liknelsen om punden att han kommer 
att säga till den som fått tio pund och vunnit ytterligare 
tio: ”Bra, du gode tjänare. Eftersom du var trogen i det 
minsta ska du ha ansvar för tio städer.” (Luk 19:17) Om 
vi inte varit med och stridit mot ondskan innan han 
kommer utan lagt ner våra vapen, kommer han inte att 
kunna anförtro oss sådana uppgifter när han upprättar 
sitt fridsrike.

Det kommande globala antikristliga systemet kom-
mer att vara enbart en väldigt kort tid. Jag är övertygad 

om att det inte heller kommer att ha lika mycket makt 
överallt på jorden. Där församlingen fastat, bett och 
stått emot detta system kommer mörkret inte att bli lika 
kompakt. Där församlingen sovit och inte gjort någon-
ting kommer mörkret att helt ta över. Så visst ska vi be 
och strida mot det antikristliga systemet på alla områ-
den så mycket vi någonsin kan, ända till döds om det be-
hövs. Martyrernas blod kommer att påskynda Messias 
ankomst. (Upp 6:9-11)

5. Varför denna nordiska 
bönekonferens i 
Stockholm?

Den viktigaste bönen är den personliga bönetjänsten 
i den egna bönekammaren. Vi behöver starka bedjare 
idag, sådana som John Knox, Rees Howells, George Mul-
ler, David Brainard och John Hyde, för att bara nämna 
några bönehjältar i tidigare generationer. Och vi behö-

ver framför allt bedjande predikanter. Martin Luther sa: 
”Om jag inte ber en morgon så känner jag av det under 
resten av dagen. Om jag inte bett på två dagar så märker 
hela min församling av det. Om jag inte bett på tre dagar 
så märker hela Tyskland det.” Det säger en hel del om 
den personliga bönens betydelse.

Det är den bönen som lägger grunden till all annan 
bön. Sedan är det också väldigt viktigt att komma till-
sammans och be. Det ser vi inte minst i Apostlagärning-
arna. När många bedjare samlas på en plats och ber i 
endräkt kan mäktiga saker ske.

Under det första året av Sverige 7:14 uppmanade vi 
enbart till enskild bön. Under det andra året började 
vi arrangera mindre bönekonferenser runt om i landet 
och de har varit mycket välsignade. Nu är tiden inne att 
arrangera en större bönesamling för hela Norden. Nor-
dens länder har en gemensam kallelse för Europa och 
vi behöver komma tillsammans och be att den ska gå i 
fullbordan. Vi är väldigt förväntansfulla inför bönekon-
ferensen i Solnahallen.

”Har inte Herren, Israels Gud, befallt: Dra upp på berget 
Tabor och ta med dig tiotusen man av Naftali och Sebu-
lons stammar? För jag ska dra Sisera, Jabins befälhavare, 
med hans vagnar och folk till dig vid floden Kishon och ge 
honom i din hand” (Dom 4:6-7).

I januari 2018 startade bönerörelsen Sverige 7:14 utifrån ett 
mycket allvarligt tilltal från Gud: ”Det som sker nu i Sverige 
ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att in-
föra antikrists diktatur.”

Demokrati förutsätter en nationalstat med fastställda gränser 
och ett fungerande rättsväsen. Nationalism kommer från Gud efter-
som det är han som har skapat alla folk och nationer.

”Och han har av en enda människa skapat alla människor och 
folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda 
tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall 
söka Gud.” (Apg 17:26-27) 

Nu har ledare uttryckt en önskan att utvidga bönerörelsen till 
hela Norden. Vi ska inte ge upp i bön förrän Nordens länder börjar 
söka Gud. Detta är Guds plan och det är vårt uppdrag som kristna 
att förverkliga detta. Jesus sa: ”Jag har fått all makt i himlen och på 
jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!” (Matt 28:18-19)

Det pågår en andlig strid på liv och död om våra länders framtid. 
Det står om de tiotusen krigarna som drog upp på berget Tabor och 
besegrade Siseras armé: ”Men Sebulon var ett folk som föraktade dö-
den, likaså Naftali på slagfältets höjder.” (Dom 5:18) Gud kallar idag 
på bedjare som är villiga att offra sina liv, stå upp för sanningen 
och be tills det bryter igenom och det sker en radikal förändring.

Namnet Tabor betyder “utvald, renhet, bruten”. Gud utväljer en 
skara bedjare till räddning för Nordens länder. Bedjare som har rena 
hjärtan och är förkrossade över synden i våra länder. De är villiga att 
våga sina liv på slagfältets höjder för att rädda sina länder från anti-
krists planer. Många av dessa bedjare kommer att vara invandrare 
som fått sina liv förvandlade här.

Praktisk information

Nordens KALLELSESTUND
nordisk bönekonferens, solnahallen 13-15.3.2020

Konferenstider
FREDAG kl 19.00 LÖRDAG 10.00,14.00 18.00 SÖNDAG 10.00,15.00

Hitta till konferensen
SOLNAHALLEN, Ankdammsgatan 46, 171 67 Solna, +46 8 514 200 50

Du kan ta dig till Solnahallen med BUSS, TUNNELBANA ELLER TÅG.  
Solna Centrum ligger ca 5 minuters promenadväg från Solnahallen.
Buss - 152, Buss - 176, Buss - 67 Tåg - Pendeltåg Tunnelbana - 11

PARKERING. Utanför Solnahallen finns en parkeringsplats med runt 150 platser. 
Den brukar snabbt bli full och då finns fler parkeringsplatser i närheten, bl a Solna 
Centrum där du kan parkera.

Förhindrad att komma?
Gör vad du kan för att komma och ta med dina vänner! Det är starkast att 
samlas på plats. Men om du är förhindrad att komma kan du vara med via  
VISION SVERIGE TV eller YOUTUBE LIVE-STREAM (sverige714.se). 

Logi i närheten
(se sverige714.se för eventuella rabatter)
Hotels.com
ENKELRUM: Best Western Stockholm Jarva, Vallgatan 7, Solna 
DUBBELRUM: Park Inn by Radisson, Solna. Hotellgatan 11, Solna   

ANNAT LOGI I NÄRHETEN AV  SOLNAHALLEN
Hotel by Maude, tel: 08 546 045 00
Best Western Plus Grow Hotel, tel: 08 557 607 00
Biz Apt Solna, tel: 020 021 03 22
2Home Hotel Solna, tel: 08 705 71 00

Stöd denna historiska konferens!
SWISH 070-551 6965 Skriv: ”Nordisk konferens”
BG 293-1525, Uppdrag Sverige Skriv: ”Nordisk konferens”

NORGE Kontonummer 1506.22.63269, På Jerusalems murar  
Skriv: ”Nordisk konferens”
ÖVRIGA LÄNDER Bank: Länsförsäkringar Bank, Uppdrag Sverige
IBAN nr:  SE2390200000090234046688
BIC/SWIFT-adress: ELLFSESS Skriv: ”Nordisk konferens”



L E N N A R T  T O R E B R I N G    L A R S  E N A R S O N    B I R G E R  S K O G L U N D    C L A E S - G Ö R A N  B E R G S T R A N D

G U N N A R  B R U D E L I    K E N N E T H  W I T T I C K    S T E F A N  J E R N S A N D    M . F L .

N O R D I S K  B Ö N E K O N F E R E N S
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13-15.3.2020 
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