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Efter många års lidanden kom jag och min fru till Kristus i maj månad 1965.  Min 
syndaskuld togs bort och jag började uppleva lycka för första gången i mitt liv. 
Psalm 103:1-12 
Omkring åtta månader senare ledde Gud oss till en liten församling som tillhörde 
Sydstatsbaptisterna, där de hade stor kärlek till oss fast vi aldrig hade känt dem 
förut och det blev som balsam för våra sårade själar. 1 Joh. 4:4-12 
Vi kunde leva i denna bubbla av kärlek och vänskap i omkring ett år tills botten 
föll ur när en grupp inom kyrkan ville säga upp pastorn, som vi älskade. Mitt 
hjärta slets ut när han meddelade att han drog sig tillbaka från posten (på dessa 
församlingsbors begäran) och skulle lämna staden. Hur kunde detta ske? Vad 
hade hänt med all kärlek? Jag tyckte ju att församlingsborna var som Jesus?  
Jag ropade på min pastor och han sa till mig: “Fäst dina ögon på Jesus och låt 
inte detta förstöra din kristna tro. Tjäna nästa pastor av allt ditt hjärta och 
bli inte bitter. Gud tar hand om mig.”  
Med tårar lovade jag pastorn att jag skulle vara trogen Jesus och fästa mina 
ögon vid honom. Därmed var Djävulen besegrad! Då visste jag inte att jag i mitt 
liv som evangelist och pastor skulle få lida igenom många församlingsplittringar   
och attacker från sådana som vi hade älskat och lett till Kristus. Matt. 24:8-13 

ETT BUDSKAP FRÅN GUD 
Jag fick ett profetiskt budskap 1967 från en okänd pingstvän i Sverige:  

“Se, jag Jesus, är den klart lysande morgonstjärnan som skall leda 
dig och vara ett ljus på din stig genom mitt eget Ord.  Se, på mina 
händer har jag skrivit ditt namn, och jag skall leda dig på min egen 
stig, säger Herren. Du kommer säkert att få möta många svårigheter 
och farliga branter. Men då skall du komma ihåg att det är jag som 
sänder dig och inte någon människa. Där jag är, skall alla portar 
öppnas och varje svårighet övervinnas av kraften i mitt namn och i 
kraft av min försoning på Golgata, så säger Herren din befriare. 
Halleluja!  Amen.” 

Jag förstod budskapet intellektuellt men kunde inte förstå det med mina känslor.  
Efter att ha vandrat med Jesus i 44 år under en myckenhet av tårar, sorg, 
besvärligheter och ekonomiska bekymmer, förstår jag dock nu det syfte som Gud 
hade med mig. Joh. 16:32-33 
 Den smärta som uppstod när en kristen broder trampade på mig fast han 

var med mig på väckelsemöten. 



 Den smärta jag kände när en kristen broder stal mitt jobb medan vi var 
utomlands och predikade evangeliet.  

 Den smärta professorer på seminariet gav mig när de försökte kasta ut 
mig från skolan därför att jag hade blivit döpt i den Helige Ande.  

 Den smärta och besvikelse som kom när jag fick höra att kyrkor gjort 
förfrågningar om mig men att jag hade blivit svartlistad av seminariet som 
sa att jag inte passade till kristen tjänst. Vad var mitt brott? Att jag var döpt 
i den Helige Ande! 

 Den smärta jag kände när en kyrka inte ville ha mig som pastor.  
 Smärtan man känner när kyrkan splittras och förlorar sin gudstjänstlokal 

på grund av för få medlemmar, så att offren inte räcker till hyran.  
 Den smärta man upplever vid förtal, att bli kallad antisemit och vänner 

som sedan dess undviker mig.  
 Den smärta jag kände när oräkneliga personer gick sin väg, fast jag 

investerat 100-tals timmar i dem. 
 Den smärta jag kände när jag blev utslängd från radiostationer för att jag  

predikade sanningen. 
 Den smärta jag kände när jag tog emot “Kära John” brev från personer 

som var missnöjda med församlingen på ett eller annat sätt. 
 Smärtan när man sa: "Skaffa dej ett riktigt jobb och sluta med att utnyttja 

församlingssparbössan!"  
 
"Ödmjuken eder alltså under Guds mäktiga hand, för att han må 
 upphöja eder i sinom tid. Och »kasten alla edra bekymmer på  
honom», ty han har omsorg om eder. 

 
      Varen nyktra och vaken.  Eder vedersakare, djävulen, går omkring 
      såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka." (1 Petr. 5:6-8) 

STÅ DEN ONDE EMOT 
Gud har gjort mig till en kämpe och jag har alltid rest mig och kämpat vidare, för 
jag kommer ihåg min första pastor som sa att jag inte skulle ta blicken från 
Jesus.  1 Petr. 5:9-11 
Jag är inte bättre än nån annan. Det som gett mig seger är att den Helige Ande 
bor i mig, mitt beslut att följa Jesus och att jag hatar Djävulen! Gal. 2:19-21 
Jesus besegrade Djävulen genom Guds Ord. Luk. 4:1-14 

BESEGRA DEN ONDE 
Guds Ord är nyckeln.  

1) Vi måste förkasta syndens natur i oss. 1 Petr. 2:1 



2) Ha en uppriktig önskan att önska oss ting ifrån Gud. vers 2-3 
3) Förstå att vi är levande stenar i Guds tempel. vers 4-6 
4) Jesus är dyrbar för den troende men en stötesten för den icke troende.   

vers 7-8 
5) Vi måste ta ställning för Jesus. vers 9-10 
6) Motstå att vandra i köttet. vers 11-12 
7) Erkänn Guds lagar! vers 13-16 
8) Respektera och ära människorna omkring dig. vers 17 
9) Underkasta dig din chef. vers 18 
10)  Var villig att lida för Kristus. vers 19-23 

SEGRAR 
Hundratals människor blev frälsta i våra möten i baptistkyrkor mellan 1970-1973. 
Tusentals människor blev frälsta under våra många väckelsekampanjer i Sverige 
och  Finland från 1971-1983. 
Såvitt vi förstår blev folk även helade i hundratal och kunde gå tillbaka till sitt 
arbete. 
Demoner kastades ut från tusentals människor som fick till resultat att de helades 
psykiskt och fysiskt, kunde fungera igen och ha ett överflödande liv. 
Vi har producerat böcker, kassetter, CD-skivor och DVD-skivor som har sålts till 
tiotusentals människor. 
Trettio års radiosändningar berörde hundratusentals människoliv när de sändes 
ut över många stater i USA.  
Vi har egen webbplats på internet sedan 1997 och vi har haft TV-program på 
nätet sedan 2008. 
Många äktenskap har kunnat räddas i våra program för befrielse och själavård.  
Folk har blivit lösta från alkohol och andra droger och homosexuella har blivit 
lösta och kunnat leva ett normalt liv. 
Jag kan se tillbaka utan att ångra något och se att Gud har varit mer än god 
igenom åren och jag ser fram emot många år till med stora skördar i Guds rike.  

LÅT ALDRIG DJÄVULEN SEGRA 
Djävulen är en förlorare! Hans framtid ligger bakom honom eftersom han och de 
avfallna änglarna redan blivit dömda till en evig tillvaro i den Brinnande Sjön.  
Upp. 20:10 
Antikrist och den Falske Profeten är förlorare. Upp. 19:19-20 
Djävulen kan inte ta ifrån dig din framtid i Himlen om du är född på nytt.  
Joh. 10:27-30 



Det enda Djävulen kan göra är att stjäla din glädje, din hälsa, ditt vittnesbörd och 
din lön som arbetare i Guds rike. Joh. 10:10 
Satans vapen är bedrägerier och frestelser. 1 Mos. 3:1-6 
Genom Kristus kan vi stå upp och se oss som segrare! Ef. 6:10-18 
 
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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