är de enklaste sakerna de bästa och ger de största
välsignelserna för människorna.
Att hålla sig inom Guds ord är den säkraste platsen att
vara på. Om vi håller oss till ordet, predikar det, tror på
det och handlar på det, kommer vi att framför våra ögon
se hur Gud förvandlar människors liv. Det finns så mycket
kraft i Guds ord och allt som Herren gör för att bekräfta
Sitt ord, att vi inte behöver gå utanför ordet för att finna
andlig tillfredställelse!
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Grunda Din Tro
På Guds Ord Allena!
1980 i Ängelholm såg jag Herren göra det första riktigt starka
miraklet genom min tjänst. Herren helade en ung pojke som
var helt förlamad. Pojken började att gå och springa!
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Omedelbart efter detta blev mitt sinne attackerat av
hemska tankar som fyllde mig med fruktan. Ofta var dessa
tankar i form av röster som talade till mig. Jag var desperat
och gick till en pastor som jag den tiden arbetade med i
studentorganisationen SESG. Jag berättade för honom hur
det kändes. Han sade att jag hade demoner inom mig.
Jag blev inte förolämpad, utan bad honom att lägga
händerna på mig och kasta ut demonerna. Han lade sina
händer på mig och bad. Ett par dagar senare var jag tillbaka
och berättade för honom att ingenting hade förändrats.
Han svarade, “ibland tar det lång tid att bli befriad från onda
andar eftersom befrielse kommer steg för steg, bitvis, det är
en process”.
Dessa ord lade ytterliggare en börda på mitt redan plågade
sinne. Nu var jag även rädd för att demonerna skulle börja
tala eller yttra sig genom mig när jag predikade. Vad skulle
jag göra då? Jag kunde inte förstå hur Gud kunde låta onda
andar bo i mig trots att jag älskade Jesus av hela mitt hjärta.
Dessa tankar plågade mig dag och natt. Jag minns sömnlösa
natter, kallsvettig och med sinnet fyllt av skräck, och jag
visste inte vad jag skulle göra.

En natt jag låg vaken med alla mina tankar och full av
ångest, Britta sov. Plötslig såg jag en stor neonskylt i taket
ovanför sängen där det stod ”1 Kor 4:6”. Jag satt rakt upp
i sängen och stirrade, tände sänglampan och gnuggade
mig i ögonen, men skylten var kvar. Den såg så verklig ut
att jag kunde ha stått
upp på sängen och rört
vid den.
“1 Kor 4:6” lyste i taket.
På den tiden brukade
jag läsa den Engelska
versionen av Bibeln,
”New International Version”. Jag öppnade snabbt min
Bibel till 1 Kor 4:6 och blicken föll direkt på några ord mitt
i versen. “Do not go beyond what is written” eller som
den Svenska 1917 års översättning säger ”Icke utöver vad
skrivet är”.
Plötsligt skedde ett mirakel. Som en blixt försvann alla
mörka skuggor ifrån mig. De mörka tankarna som hade
plågat mig var borta. Det kändes som om någon hade
slagit på lyset i ett mörkt rum. Jag började att prisa Gud,
jag var fri!
Dessa tankar och röster har sedan den dagen aldrig
någonsin kommit tillbaka.
Herren började tala till mig. Han pekade ut misstaget
som jag hade gjort, att jag hade gått “utöver vad skrivet
är”. Jag hade gått utanför Skriftens Ord och trott på
saker som inte var skrivna i Guds ord. Jag hade trott att
jag hade demoner bara för att en andlig ledare som jag
respekterade hade sagt det. Jag hade trott på det som
han hade sagt utan att först kontrollera om det som han
påstådde var i linje med Guds ord eller ej.
Dessutom hade jag inte gått emot de onda tankarna
som Bibeln lär, utan hade gått under fruktan. Herren
sade till mig att aldrig gå utanför skriften vare sig i tro,
undervisning eller predikan. Han sade att att jag skulle

läsa Guds Ord, tro på det, tala ut det, handla på det och
aldrig gå utanför Ordet!!
En tid efter gick Britta och jag på RHEMAs Bibelskola i
Tulsa, Oklahoma. Där fick jag lära mig samma sak. Gå
ALDRIG utanför skriftens ord, oavsett hur verkliga dessa
“utombibliska” uppenbarelser eller upplevelser ser ut. Jag
fick lära mig att aldrig bygga en lära eller trossats genom
att vrida och vända på Bibelord. Jag fick lära mig att inte
grunda min tro på mina egna eller andras upplevelser,
utan bara på Guds ord. Jag fick lära mig att “Efter två
eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall varje sak
avgöras” (In the mouth of two or three witnesses shall every
word be established) 2 Kor 13:1
Med andra ord jag fick lära mig att till varje pris stå på
Guds Ord!
Jag tog detta råd på allvar och har försökt att vara
trogen detta under alla mina år i Herrens tjänst. Jag har
sett många intressanta läror, “väckelser”, “förnyelser”
och annat dyligt gå mig förbi. Välmenande vänner har
försökt att dra in mig i dessa “förnyelser”, men jag har
alltid valt att inte blanda mig i saker som inte haft en
solid Biblisk grund.
Har jag missat någonting som Gud har gjort? Nej, inte
alls. Jag har varit så välsignad i det att jag har sett stora
skaror komma
till Jesus. Jag
har sett 30,000
människor åt
gången bli
andedöpta. Jag
har fått se döda
uppstå, lama gå
och blinda se.
Jag har inte gått
miste om någonting. Det finns ingenting här på jorden
som är så fantastiskt som att uppleva kristendomen
som vi läser om i Apostlagärningarna. I kristendomen
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