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Alla kristna har ett lager med tankar som används dagligen, antingen tänker vi på 
det eller inte. Alla har vi lådor i dessa två kabinett, varav ett är för negativa tankar 
och det andra för positiva tankar. 
 

 

 

 

DET ÄR 
OMÖJLIGT   ALLTING ÄR 

MÖJLIGT 
 
Du kommer att möta utmaningar som kräver ett beslut varje stund du är vaken. 
De flesta kristna har mycket litet tro och när de möts av en utmaning som det 
krävs viss ansträngning att hantera, blir de nedslagna, och tänker att situationen 
är omöjlig och så hamnar den i kabinettet som det står ”omöjligt” på. Jak. 1:1-8 
Att ha tro är samma sak som att ha en stark kropp. Om du vill bygga upp din 
kropp och få bättre hälsa och motståndskraft måste du motionera regelbundet, 
äta rätt sorts mat som är fri från konserveringsmedel och andra skadliga ämnen, 
och se till att din kropp får mycket vatten som inte innehåller klor eller fluor. Om 
detta ställer sig omöjligt så måste du stå på Markus kapitel 16. Mark. 16:17-20 
Likadant, om du vill bygga upp din tro så måste du vända dig till Guds Ord, då 
byggs tron upp om du läser Bibeln regelbundet, morgon och kväll. Rom. 10:17 
Jag vill varna dig för att maten som finns i Guds Ord inte kommer att göra dig 
något gott om du inte börjar utöva din tro dagligen. Mark. 11:12-14; 20-24 
Och för att utöva din tro så måste du först komma till Gud och använda din 
rättighet att förlåta och bli förlåten. Mark. 11:25-26 

DE FLESTA KRISTNA LEVER I NEDERLAG 
De flesta kristna lever inte bara i ett nederlag; de vet inte inte ens om det. 
Om du inte vet att något finns så letar du inte heller efter det!  
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Eftersom den Helige Ande nuförtiden är verksam i få församlingar, så har många 
kristna aldrig hört att Hjälparen finns, och de accepterar därför sina sjukdomar, 
skilsmässor, uppror från barn, arbetslöshet, osv. Upp. 3:14-17 
Gud har sagt att folket förstörs på grund av brist på kunskap. Hos. 4:6 
Gud ger pastorerna, evangelisterna, lärarna och profeterna skulden för detta som 
har bortsett från sina skyldigheter och dragit fördelar av Guds folk. Hes. 34:1-11 
En besegrad kristen kommer att ha så liten tro att han kommer att acceptera 
status quo så länge han kan tjäna litet mer på det. Detta är inte att leva, utan att 
överlämna sitt liv åt Djävulen, som är en patologisk tjuv som rövar från alla han 
kommer åt. Joh. 10:10; 1 Petr. 5:8 
Du kommer aldrig att bryta dig loss från nederlagen om du inte läser Bibeln 
dagligen och tar tid för bön. Du kommer aldrig att bryta dig loss från nederlagen 
om du går till en kyrka där de använder bastardbiblar och bara lär ut sådant som 
smeker örat. 
Om du följer TV-evangelister som bara understryker helande och framgång i 
livet, som säger att pengarna kommer att flöda över dig om du sänder pengar du 
inte har annat än på kreditkort, blir nederlaget ännu värre. Sådana predikanter 
och evangelister har inget att erbjuda mer än ytterligare nederlag, bekymmer och 
förstörd ekonomi. 2 Tim. 3:1-7 

GÅRDAGENS SEGRAR ELLER MISSLYCKANDEN    
Om vi lever i det förflutna blir det stagnation; det blir som i ett fängelse som vi 
inte blir fria från.  
Genom att jämt se dig tillbaka kan du inte lösgöra dig från din barndom, tonåren, 
den tid då ni ännu inte hade några barn, tiden innan barnen växte upp och 
lämnade hemmet, och att makar och älskade dog.  
I vår hårda ekonomi kan vi minnas hur det var när en duktig hantverkare kunde 
tjäna 40 dollar i timmen men numera måste nöja sig med 15 dollar i timmen.  
Det var en tid när en person med examen från college kunde börja på ett jobb 
och få 60 000 dollar om året. De dagarna har gått, och kommer aldrig igen; vi 
måste rätta oss efter den nya levnadsstandarden (i USA) som nu är på samma 
nivå som på 1940-talet. Men en del saker, som t ex priset på bensin har inte 
sänkts. År 1963 kunde man köpa ett gallon bensin (ca 4 l) för 19 cent, posta ett 
brev för 4 cent och köpa en sprillans ny bil för runt 3 000 dollar. 
Jag talar utifrån egen erfarenhet när jag säger att det är svårt att lämna segrar i 
det förflutna. Den Helige Andes kraft var över oss 1970-1982 när vi höll 
evangeliska möten i Sverige och Finland där vi nådde tusentals människor med 
budskapet om Jesus Kristus och denna tid ville jag inte lämna.  Min fru och jag 
brukade titta på bilder från mötena, höra på dem på gamla band och drömma om 
att kunna resa tillbaka till Sverige och Finland och göra om allt en gång till. 
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Att leva i det förflutna gjorde mig bitter, arg och frustrerad och jag undrade alltid 
varför denna underbara tid i mitt liv tog slut? Jag ville inte vända mig mot 
framtiden och göra de nya ting Gud hade berett åt mig. 
Men när tiderna förändras så måste vi också förändras. Evangeliet är ändå det 
samma och kommer alltid att vara så, men stilarna och metoderna att predika det 
förändras.  
Vi brukade använda bandspelare med stora spolar för att sända ut radioprogram 
och skickade kopior av dessa till folk när jag började som evangelist. Vår mission 
köpte sådan utrustning för 10 000 dollar år 1975 för att nå folk men det tog bara 
några år för den att bli tekniskt underlägsen, vi började spela in kassetter och fick 
byta kopieringsmetod därför att den gamla metoden hade blivit värdelös. De 
följande 20 åren investerade vi mycket i ytterligare utrustning tills vi kom fram till 
tiden för videor. Igen fick vi investera i ny utrustning för tusentals dollars så vi 
kunde spela in våra gudstjänster och sända ut videoinspelningar till till folk.  
Det blev slut med videobandinspelningarna omkring år 2000 och allt vi hade kvar 
var radioprogrammen en gång i veckan och kassettinspelningarna. Fem år 
senare tog våra radiosändningar slut, vilket var Guds mening, men jag fick en 
rejäl chock. Hur kunde Gud göra så mot oss? Det var ju tusentals människor som 
lyssnade på mig varje dag? Gud svarade mig inte, och vi hade inte råd att 
fortsätta med radiomissionen. Jag blev väldigt arg och bitter och började ge upp.  
Jag tycker inte om förändringar. År 1975 köpte jag en vanlig skrivmaskin för 25 
dollar och använde den för att kunna skriva böcker och predikoutkast. Jag 
vägrade att ens tänka på en PC när de började säljas på sent åttiotal. Till slut var 
det någon som intalade mig att jag behövde en sådan, och jag köpte min första 
dator år 1993, och när jag väl började använda den så förstod jag hur mycket 
bättre den var och min gamla skrivmaskin fick gå i pension. 
År 1997 talade den nu bortgångne Walter Gross från Michigan om för mig att vår 
mission behövde en webbplats. Mitt svar blev, varför då? Han insisterade på 
detta, och jag sade att jag inte hade någon som kunde skapa den och inte heller 
pengar nog, men det är o’kay med mig, om han ville starta en webbplats för vår 
mission och driva den från Michigan. Jag förstod inte hur stort internet var som 
missionsfält och att det var Gud som ledde vår verksamhet dit.  
Gud talade inte om för mig när han stängde arbetet per radio för oss att han 
skulle ge oss webb-tv. År 2008 hade missionen bett igenom ca 40 000 dollar och 
vi kunde förvandla kyrkan till en digital studio från vilken vi spelar in och streamar 
söndagsgudstjänsten och torsdagens bibelstudium. 
Jag har lärt mig läxan att det vi gör idag inte nödvändigtvis behöver vara det som 
vi kommer att göra imorgon. Gud har satt mig fri!  Pred. 3:1-15 

HAR GUD SATT DIG FRI? 
Från Kristi tid har det judiska folket levat i det förflutna. Allt de tänker på är Israels 
ärofulla dagar under kung Davids och kung Salomos regering. De vill ha tillbaka 
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den tiden men med en messias som de kan kontrollera. Till och med apostlarna 
tänkte så ursprungligen. Apg. 1:4-8 
Jesus höll på att göra allting nytt, men det det tog ändå lång tid innan apostlarna 
hade förstått att det Rike som Jesus kommit för att införa inte var av denna 
världen, utan ett andligt kungarike invärtes, i hjärtat på var och en som blivit född 
på nytt. Joh. 18:33-37 
Låt oss ta reda på vad Jesus gör idag och förena oss med honom. Joh. 15:1-5 
 

LÄMNA DET FÖRFLUTNA! 
 

Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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