
Bob Jones och 100-årsprofetsian
och del 2:

Den mäktiga Andevåg som snart kommer
som också tar upp hinder för bönesvar, helande och mirakler

Vi lever i tider av upprättelse. Innan vi går in på 
profetian läser vi i Apost 3:21 där Petrus slår 

fast, att ”himlen måste behålla honom, Jesus, till 
den dag då allt det blir upprättat (annan över-
sättning: intill tiderna för alltings återställelse) 
som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter 
från tidens början”.  

En jättelik räddningsplan är i rörelse, Gud äls-
kar den här världen och vi ser i Joh 3:17 att ”Gud 
sände inte sin son till världen för att döma världen 
utan för att världen skulle räddas genom honom”. 
Den Helige Ande är i rörelse runt vår jord som ald-
rig förr. Det fi nns siffror på hur många som kom-
mer till tro varje dag.

När Jesus vid ett tillfälle talar med översteprästerna 
och de äldste säger han Matt 21:43 ”Därför säger 
jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett 
folk hos vilket det kan bära frukt”. Guds rike 
förvaltas nu av församlingen som är Jesu kropp. 

I denna kropp är det full verksamhet, Ef 4:11-16: 
”Så gjorde han några till apostlar, andra till profe-
ter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De 
skall göra de heliga mera fullkomliga och därige-
nom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, 
tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i 
kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når 
en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi 
skall inte längre vara barn och låta oss drivas om-
kring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för 
människorna, som vill sprida villfarelse med sina 
bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast 
vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi 
förenas med honom som är huvudet, Kristus. 
Han låter hela kroppen fogas samman och hål-
las ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, 
med just den kraft han ger åt varje särskild del. 
Då växer hela kroppen till och byggs upp i kär-
lek.” 
Så är det tänkt, så i Ef 3:18-19 ber Paulus en våld-
sam bön: ”så att ni tillsammans med alla de heliga 
förmår fatta bredden och längden och höjden och 
djupet och lära känna Kristi kärlek som är väl-
digare än all kunskap, tills hela Guds fullhet 
uppfyller er” och i Kol 3:9-11 slår han fast att ”ni 
har ju klätt av er den gamla människan och hennes 

vanor och klätt er i den nya, som förnyas till verk-
lig kunskap och blir en bild av sin skapare. Då är 
ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, 
barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt 
och i alla”.

Jesus proklamerar i Joh 10:14-16: ”Jag är den go-
de herden, och jag känner mina får, och de känner 
mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fa-
dern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också 
andra får, som inte hör till den här fållan. Också 
dem måste jag leda, och de skall lyssna till min 
röst, och det skall bli en hjord och en herde”. 
Det fi nns ett folk som älskar herden och lyssnar till 
honom. De formar hans kropp. Under ”Profetiskt 
om Markaryd” på www.änglar.se beskriver jag hur 
jag vid två tillfälle fått uppleva exakt samma syn 
där Jesu kropp växer upp ur gräset och formas till 
en jätte. Det här kan ingen ta ifrån mig. Jesus är i 
full verksamhet för att detta skall bli en verklighet: 
efter sin uppståndelse säger Jesus till kvinnorna 
”Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till 
min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag 
stiger upp till min fader och er fader, min Gud och 
er Gud.” (Joh 20:17). Hebrerbrevet kap. 8, 9 och 
10 berättar vad som sedan sker, hur han bär in sitt 
eget blod i den himmelska helgedomen och ett nytt 
förbund blir en verklighet.

Och när Jesus senare möter sina lärjungar är det 
klart: Matt 28:18 ”Åt mig har getts all makt i him-
len och på jorden”. Jesus sitter nu på tronen, Paulus 
undervisar oss i 1 Kor 15:24-25: 

”Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt 
Gud (se Matt 21:43), fadern. Då har han förintat 
varje välde och varje makt och kraft, ty han måste 
härska tills han har lagt alla fi ender under sina 
fötter. 

I detta skeende lever vi. Nu till Bob Jones, han pre-
senteras så här på www.morningstarministries.org:

Bob Jones is a contemporary prophet with a great 
love for the Lord Jesus and His truth. His prophe-
cies have spanned over three decades as the Lord 
has enabled him to foretell earthquakes, tidal wa-
ves, comets, and weather patterns. Like Daniel 
who functioned at an incredible level, Bob has of-
ten told leaders their dreams and experiences, as 
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well as the interpretation. After years of running 
from God, Bob came to a wonderful salvation more 
than thirty years ago. He has moved with a clear 
revelatory gifting, accompanied by gifts of healing 
and miracles since that time.

På en samling inför bibelskolan på MorningStar, 
där Rick Joyners leder arbetet, berättar Bob Jones 
vid ett tillfälle om den kända väckelsen Pensacola:

 ”Innan något hände i Pensacola så talade Gud till 
några av oss att åka dit och tala med några pasto-
rer, vi talade med 12. Vad bad dem att göra sig redo 
för Gud ville röra sig i 12 kyrkor. De sa nej, så Gud 
rörde sig i den enda kyrka han blev inbjuden till, 
Brownsville. Och när han rör sig i en kyrka så blir 
arbetarna utbrända” .

Under en annan samling med bibelskolan berättar 
så Bob:

För en del år sedan gav Gud mig en 100-årspro-
fetsia och den började med 1950-talet. 

1950-talet uppenbarade Guds kraft (och så näm-
ner han namn på fl era som Gud använde i helande-
tjänst)

1960-talet började med Guds Ande som började 
invadera församlingarna och allt annat och han gör 
det fortfarande, ni har inte sett någonting än (måste 
vara i förhållande till vad som skall komma)

1970-talet uppenbarar Guds ord, det är då Gud re-
ser upp underbara lärare som börjar uppenbara för 
oss sanningarna i det skrivna ordet 

1980-talet när människor som jag började få smör-
jelsen att profetera och ta emot budskap från Gud

1990-talet så började vi höra om (the government 
of God) Guds regering/styrande/makt 

2000-talet som vi lever i: det blev sagt mig att Guds 
härlighet skulle uppenbaras. Så jag har helt nyli-
gen bara börjat förstå vad Guds härlighet verkligen 
är. Det är kraft, tecken, mirakel och under som ärar 
fadern därför att hans familj gjorde det. Så denna 
Guds härlighet är något vi skall vänja oss vid, så 
vad du ser är början av Guds härlighet. 

2010 kommer att uppenbara Guds tro, inte tro på 
Gud utan Guds tro. Inte att tigga/tjata och be utan 
att proklamera (påbjuda, utropa, kungöra). I stäl-
let för att gå och be så kommer han till sin Faders 
bord och proklamerar. Jag tycker att vi uppför oss 
som tiggare och Fadern är inte nöjd med oss, han 
har satt fram bordet åt oss. Vad händer om du bör-
jar tala ut något så det börjar existera. Guds ängel 
har sina händer bundna och Fadern har också bun-

dit sina händer. Han gjorde det när han gav dig all 
makt. När du börjar proklamera så löser du Ho-
nom och änglarna att gå och skapa. Så jag tror att 
du blivit tränad att komma till den plats där du har 
Guds tro (faith of God) på grund av vem du är. Så 
det är dags att vi börjar tala till saker. Jag kommer 
ihåg när Gud var förargad på pastorerna i N och S 
Carolina och det var för att alla ropade ut att stoppa 
infl uensan som dödade så många människor. Vacci-
net hade tagit slut och sjukhusen var fulla av män-
niskor. Och alla ropade ut ”Pappa hjälp”. Och jag 
såg att han var arg på de som ropade på Honom. 
Och han sa att jag vill att du far dit och tillrättavi-
sa dem (det var någon slags konferens) för jag har 
gett dem makten att göra det. De ber mig om nå-
got jag skall göra som jag inte kan göra för jag har 
gett dem makten. Så vi åkte dit, jag delade det med 
Rick och vi tillrättavisade de troende där för att de 
inte hade tagit auktoritet över det. Den dagen tog vi 
auktoritet över det och jag har inte hört om någon 
annan person som fått infl uensa, har du Rick? (och 
det hade han inte). Jag tycker vi borde resa oss och 
ta reda på vad vi kan göra

När vi blir tystare och blir väntare och väntar på 
Guds ord som kommer in i oss då ber du inte längre 
då proklamerar du, du talar ting att bli till, du löser 
pappas händer och kraften i hans änglar. Vi behöver 
börja att samarbeta med honom och det betyder att 
släppa dem lösa. Om du vill röra dig i tecken och 
under så är det ett ord på 4 bokstäver som du behö-
ver bli bekant med, ordet risk. Du behöver bli villig 
att vara en dåre.

2020 Vilan, Gud har alltid velat ha ett folk som är 
i vila, i Guds vila. Du kommer att se ett folk som 
kommit in i hans vila. En församling som tagit ris-
ken att komma in i hans vila. När Gud funnit en 
församling som vilar i honom så kommer han att 
vila i dem och Guds rike kommer att fl öda ut ur 
dem, riket kommer att komma.

2030 Guds familj. Pappa är en familjefar och han 
hatar delning i sin familj och jag tror att de som 
kommit in i hans vila har en sådan överenskommel-
se att vi många gånger inte ens behöver tala, de för-
nimmer varandras tankar och vad de ser.

2040 vi börjar få uppenbarelse om min papps rike, 
Guds rike inom dig. Rikets auktoritet. Det är när du 
växer upp och din pappa lämnar över det till dig. 
Jag antar att det blir dit största prov genom tiderna 
på grund av de välsignelser som vilar på dig. Jag 
känner till missionärer som kommit från andra län-
der. När de levde ”over there” så blev de förföljda, 
torterade, de var tvungna att leva nära Gud och var 

2



välsignade. När de kom till Amerika så blev de 
chockade av all den lusta och liknande som fi nns 
här, de ville vända tillbaka till förföljelsen för de 
klarade inte av livet här. Så var redo när riket kom-
mer, då blir dit stora prov de överfl ödande välsig-
nelserna och vad du gör med dem.

2050 De som klarar sig genom de proven blir Guds 
söner och döttrar, oinskränkt Guds söner. Det hål-
ler på fram till 2060, församlingen är fortfarande 
här, den har en auktoritet som världen aldrig sett 
och det ökar år efter år. Över 1 miljard unga kom-
mer in, jag tror att ni kommer nog se det mesta ske 
under 2020 för jag fi ck reda på att jag skulle få leva 
och se det, 1 miljard unga.

En annan som upplevt en liknande framtid är Dan-
ny Steyne på Mountain of Worship i USA:

Jätten har vaknat

”1982 hade jag en dröm om en jätte som låg och 
sov i ett liten vit lands ortskyrka (USA). Herrens 
hand kom ner, tog tag i jättens skuldra och väckte 
honom. Jätten stod upp och när han gjorde det tra-
sades byggna den sönder. 
Sedan talade Herren till mig att det kommer en dag 
när församlingen står upp och det kommer inte 
att fi nnas någon struktur (religiös, organi satorisk, 
samfund eller någon annan ordning) som kan rym-
ma den. 
Vi är på väg mot en verklighet av församlingsliv 
som går långt över vad de fl esta av oss har upplevt/
erfarit. Hans närvaro kommer att manifes teras och 
Hans ljus kommer att lysa i mörkret. Stå upp för-
samling, stå upp! Detta är vad du är född till (Jes. 
46:3-13)!”

Vi fogar också in en profetsia av Uno Larsson, 
Hässleholm, som han talade ut sommaren 2008 ca 
tre veckor före sin död. Här kommer det också fram 
ett av uppdragen som en upprättad församling har:

Från Herren den Upphöjde, den Högtlovade 
Herren. Mina älskade.
En mäktig vind blåser över hela världen. Mäktiga 
ting låter jag ske säger Herren.
Se, så skall jag komma till detta land och folk och 
utgjuta min Ande.
Upprätta er till stor glädje, ni skall gå åstad och 
bärga en stor skörd.
Därför uppmanar jag er att vara stilla och bedja i 
mitt namn, varje viskning skall komma till mitt öra.
Jag skall välsigna er som det var några år tillbaka 
men med ännu större mått,
Jag söker ett lydigt folk som lyfter upp böner inför 
mig, så skall min frid komma till er 

och ni skall i stor glädje gå åstad med andens gå-
vor, i fullt mått skall jag räcka er en stor skörd.
Herre är det så underbart?
Detta skall jag räcka er, som en Far ger sina barn i 
fullt mått, så skall jag ge er.
Gå i frid och sök mitt rike!

Bob Jones talade om de unga, läs här vad som hän-
de i Indien:

Under 3 dagar våren 2008 höll CfaN en Fire 
Conference i Kerala state, South India.
Varje möte var laddat med himlens atmosfär och 
klimax nåddes i slutmötet. Den Helige Ande föll 
med mer än 31200 delegater närvarande mitt i en 
av evangelist Bonnkes meningar. Den syn som 
följde är svårt att beskriva och omöjlig att fånga 
med en bild. Var jag än såg var det någonting som 
hände. Det verkade som om ingen var oberörd. Ut-
an vare sig musik eller uppmuntran hördes ett dån 
från folkmassan som varade väl mer än en timme. 
Några var slagna till marken. Andra dansade. Vissa 
grät och somliga skrattade. Medan vissa böjde knä i 
vördnad ropade andra i tungotal. Alla upplevde nå-
got. Plötsligt började evangelist Bonnke profetera: 

”den Helige Ande talade just till mig. Bland de 
unga här i Indien kommer en mäktig väckelse att 
starta. Och detta kommer smitta hela nationen. 
Den unga generationen kommer bli ostoppbar, 
ostoppbar, ostoppbar...” 

Hans tolk föll till marken såsom träffad av blixten 
och de unga började strömma till plattformen med 
en intensitet som konkurrerar allt jag någonsin sett. 
Evangelist Bonke sa senare att ”jag har aldrig erfa-
rit en ”Fire Conference” som här. Guds Ande föll 
så starkt att det var svårt att hålla sig på benen. In-
diens unga har greppat den enorma betydelsen av 
den Helige Ande i samband med ”the great com-
mission”.

Och mer om den unga generationen, ur en pro-
fetia av Selina F Klungland 13/5/2006:

Jag har väntat länge, väntat tålmodigt på någon 
som vill släppa till för min Ande. Jag har låtit ett 
nytt släkte växa upp, och de skall inta det land 
där deras föräldrar inte vågade gå. De skall vara 
mina härmän och härkvinnor. De skall inte stan-
na när saker och ting runt dem skälver, marken ska-
kar och vindarna tjuter, de skall stå stadigt på min 
klippa och ingenting skall någonsin röra vid dem 
var de än går. De skall fullfölja sitt lopp och vända 
tillbaka till mina tronrum. 

Vello Vaim har skrivit en bok Profetisk bön som 
skapar ny framtid. I december 2008 skrev Trons 
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Värld om boken och dess tillkomst:

”Vello Vaim brinner för att Guds planer skall gå i 
fullbordan och att församlingen ska resa sig och 
inta sin plats. Under bön har han sett en syn och 
samtidigt talade Gud till honom att skriva en bok 
och att utrusta Guds folk genom undervisning. Jag 
fi ck se en utslagen msk som låg på fel sida om kor-
set med ett andligt hjärtproblem där bönelivet inte 
fungerade. Den slagna människan representerar 
både individen och Guds församling när den är 
kvar i nederlag, besvikelse och misslyckande. Gud 
visade mig att detta gäller stora delar av hans för-
samling idag. På den andra sidan om korset såg 
Vello Jesus i ett starkt ljussken, full av härlighet 
och kraft. Medan jag bad om att få lära känna Je-
sus Kristus och hans uppståndelsekraft, så fi ck jag 
ett löfte av Herren: Du kommer att få se hur min 
uppståndelsekraft reser upp den utslagna männis-
kan och hur den lokala församlingen kommer på 
fötter i bön för att gå in i min plan.

Några år innan detta hände levde familjen under 
svåra omständigheter och Vello var bekymrad. Gud 
talade till mig att sätta bekymmersfabriken i kon-
kurs och jag fi ck klart för mig att det var jag själv 
som tillverkade bekymren. Jag hade trott att de ba-
ra fanns där. Vello och Ingalill har båda fått upp-
leva en fantastisk inre förvandling när de gjort sin 

bönevandring i Jesu fotspår, från nederlagsplatsen 
till segerplatsen och syftet med boken är att läsaren 
skall få uppleva detsamma. 

Livsförvandlande bön är en förutsättning för att 
man ska bli redo för profetisk bön. Vi behöver få 
en uppenbarelse om vilken ställning Jesus har gett 
oss, börja tänka Guds tankar och se på oss själva 
ur Guds perspektiv. Om vi ber utifrån ett tillstånd 
av nederlag kan vi inte ta emot det som Gud vill ge 
och inte se Guds löften bli förlösta på samma sätt.

Profetisk bön handlar om att be i enlighet med 
Guds ord och förtrösta på att hans löften kom-
mer att gå i uppfyllelse, utifrån ett tillstånd av 
frid, oavsett yttre omständigheter. Om du inte har 
frid så har du strid. Friden kommer som ett resul-
tat av bön och målet är att friden ska bli etablerad 
i vår själ, där vi förut upplevde konfl ikter och be-
tryck. Frid är att vara helt förvissad om Guds kär-
lek även om dina omständigheter fortfarande är 
svåra.

Profetisk bön får inte bli något mystiskt och svår-
åtkomligt utan det är något som varje kristen kan 
få uppleva när hon får en visshet i sitt hjärta om 
att det Jesus har gjort gäller henne. En ny framtid 
måste ha sin grund i det som redan är skapat i Kris-
tus”.

Detta är en artikel av John Paul Jackson, grund-
läggare och ledare av «Streams Ministries.» En in-
ternationellt känd konferens förkunnare. Han reser 
runt i världen och undervisar om profetiska gåvor, 
drömmar och visioner.

Hans tidskrift «Moments With God Dream Jour-
nal» ger en unik undervisning i att tolka drömmar 
och har hjälpt tusentals människor att få andlig in-
sikt i drömmar.

Nyligen hade jag ett möte med Guds helige Ande 
som har påverkat min ande på ett genomgripan-
de sätt. Då jag delade detta med min stab, blev de 
mållösa. Många började gråta och be. Jag önskar 
dela det med dig p.g.a. din hunger, och för att Guds 
rike skall växa. 

I detta möte var det som om Herren hade tagit 

mig in i framtiden för att jag skulle vittna om en 
kommande enastående förlösning av Guds An-
de. Denna kommande Andens våg skall växa in 
med en sådan intensitet att luften bokstavligen 
skall kännas tät, som en substans av honung.

I denna extrema och osedvanligt andliga atmosfär 
skall många ha problem med att andas eller att röra 
sig fysiskt. Någon ska känna det som om de försö-
ker gå mot strömmen. Före denna nya våg av An-
den, vill Herren förändra vår förståelse av gåvorna, 
speciellt om apostlar och profeter.

Gud har satt dessa tjänster samman på ett överna-
turligt sätt, för att arbeta i lag, i enhet, för framgång 
i Hans rike. De skall få störst verkan när alla tjäns-
ter och individer börjar osjälviskt arbeta tillsam-
mans. Denna starka verkan vill Gud använda till att 
skapa en djup längtan.

Den mäktiga Andevåg som snart kommer 
John Paul Jackson

Nyligen hade jag ett möte med Guds helige Ande som har påverkat min ande på ett genomgri-
pande sätt. Då jag delade detta med min stab, blev de mållösa. Många började gråta och be. Jag 

önskar dela det med dig p.g.a. din hunger, och för att Guds rike skall växa. 
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För ögonblicket är det många som fungerar själv-
ständigt i dessa gåvor, och många av dem fruktar 
för att de blir mindre smorda om någon annan le-
der. Gud skall snart kräva att väggarna mellan gå-
vorna rivs ned. Han vill använda ödmjukhet, för att 
få dem samman. De som nekar att ödmjuka sig, 
skall stå ansikte mot ansikte med en smältugn.
Om de fortsätter att stå emot, så skall Gud ta bort 
deras infl ytande i församlingen.

En starkare närvaro av den helige Ande 
Samtidigt vill Gud förlösa en frisk vind av lovpris-
ning genom musiker och sångare. Detta skall för-
lösa en stark Guds närvaro. Enheten av ljud och 
Ande ska ge ljus. Musik, sång, rytm o.s.v., som 
ska leda till en nivå i Anden, som för det mesta är 
okänd i lovprisningen i dag.

En skarpare andlig vakenhet skall genomsyra lov-
sångsteamen, och det ska bli tillåtet att infl ika im-
proviserade instrumentala och vokala inslag. Den 
helige Ande ska röra vid trumslagare, som ofta 
starkast ska känna den kommande andliga närva-
ron. Slagverk ska få en mer prominent roll i för-
samlingens möten. För att trumslagarna utvecklar 
högre andlig följsamhet, ska de känna den helige 
Andes fl öde, och veta när den ökar och avtar.

Lovprisningen skall bidra till ett ännu starkare 
fl öde av den helige Ande. Denna fördjupade och 
ökande närvaro av den helige Ande ska förlösa fyra 
ting: 

Den helige Ande skall få en högre nivå av ledning 
i församlingen än vad vi tidigare har sett. Det skall 
vara som i Salomos dagar, då prästerna inte var i 
stånd att tjänstgöra p.g.a. härlighetsmolnet, som 
fyllde templet (se I Kung 8:11). 

När detta sker, så vill den helige Ande ha allt un-
der kontroll. Medan profeters andar är profeter 
lydiga, så är Guds Ande inte underlagd någon. 
Även om inte alla skall se molnet av Guds närva-
ro, så skall många erfara det. Andra skall känna att 
Guds Ande vilar över en person som blir berörd. 
Några gånger skall bara en person bli berörd med 
denna Guds närvaro. Andra gånger skall många bli 
berörda. Ett tecken på att den helige Ande berör 
någon, skall märkas fysiskt av dem som kommer 
nära den berörda personen. När folk kommer nära 
en person som är berörd av den helige Ande, skall 
många helanden, mirakler och befrielser ske. De 
skall inte behöva förbön. De ska bli påverkade av 
den väldiga närvaro av den helige Ande, som vilar 
över de troende. 
Dessa helanden, mirakler och befrielser skall ha en 

tilläggsdimension: överföring över lång sträcka. 
När människor som är i inne i denna handgripliga 
närvaro av den helige Ande, ber för sina vänner 
eller släktingar i andra städer eller länder, så 
skall mirakler ske ögonblickligen, som med 
hövitsmannens tjänare, som blev helad på långt 
avstånd (Matt 8:13).

Denna våg av den helige Ande, skall resultera i 
att många människor blir frälsta. När en per-
son som upplever denna närvaro av den helige 
Ande, börjar be för sina ofrälsta barn eller äkta 
hälft, så skall överbevisning om synd, rättfär-
dighet och dom ögonblickligen bli aktiverat.

Många ofrälsta som har blivit förberedda på för-
hand av den helige Ande, skall springa in i för-
samlingens möten, ivrig efter att ge sina hjärtan 
till Gud. Som ett resultat av dessa enastående och 
förunderliga möten, skall det bli en kraftig ökning 
i förbönsverksamheten. Aktiviteten i bönerummen 
skall dubblas eller tredubblas, och 24/7- bön skall 
blomstra eftersom direktiven från Herren blir satta 
i stånd i livet. 

Vid många tillfällen skall bön pågå oavbrutet i tim-
mar, likväl ska det kännas som om det bara har gått 
några minuter. Vad blir priset för att uppleva denna 
nya våg av den helige Ande? Svaret kommer att 
överraska dig, och förändra det du uppfattar som 
viktigt för Gud. 

Övernaturlig orkester 
Herren visade mig hur Han på ett övernaturligt sätt 
har förberett församlingar och individer för det 
som snart skall ske. Gud sa att Han på ett speciellt 
sätt vill mörklägga personer och gåvor i tjänster 
och församlingar för att skapa en atmosfär för det 
han vill göra. Satan försöker stoppa Guds gärning-
ar med att uppegga till strid, disharmoni och splitt-
ring, motiverat av själviska ambitioner. Som ett 
resultat, föraktar vi individer som Gud har valt 
att använda, och därmed reduceras den ande-
fyllda atmosfären runt oss. Gud längtar efter att 
använda oss till helanden av andra. Och medan 
många av oss påstår att vi tillåter Gud att fl öda ige-
nom oss, så gör våra handlingar och inställning 
mot andra, att den helige Andes fl öde blir be-
gränsat och förorenat genom oss. Det är därför så 
lite sker när vi ber. Gud vill fortsatt hela när ofull-
komliga människor ber, men detta för att Herrens 
närvaro är till städes runt personen när han ber, i 
stället för igenom honom eller henne.

Gud önskar fl öda genom oss och beröra andra. 
När Hans Ande obehindrat kan fl öda fram ge-
nom oss, skall vi se den högsta nivå av helanden, 
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mirakler och tecken och under. Vi skall då för-
medla den täta närvaron av den helige Ande, och 
vittna om liv som blir radikalt förändrade för Guds 
rike. Även om tro kan öppna dörren för Anden, 
så att den kan fl öda genom oss, så blir den helige 
Andes närvaro delvis dold i oss, och det kommer 
att vara lite andeutgjutelse om fi ltret i våra liv är 
igenslammat med negativa hållningar mot andra 
människor. Det som fl yter ut genom oss kan lik-
nas av lite förorenat vatten. Jag tror att detta är 
en av huvudorsakerna till att vi ser så få helan-
den och mirakler ske i dag. För att mirakler skall 
förekomma, måste vi utveckla ett djupare mål av 
tro och större följsamhet av den helige Andes när-
varo i våra liv. 

Stolthet och självcentreringens roll
Nyligen under ett samtal med Herren, blev jag på-
mind om ett tidigare budskap, som Han delade med 
mig: «Son, jag längtar efter att ge gåvor till män 
och kvinnor, mer än de längtar efter att motta dessa 
gåvor. Men jag älskar dem för högt för att ge dem 
en gåva som jag senare måste döma dem för. De är 
inte förberedda för det smicker som följer gåvan i 
funktion. Men om de fortsätter på vägen med mig, 
så skall jag en dag vara i stånd att bönhöra dem.» 

Herren påminde mig också om ett annat budskap, 
som han lämnade mig genom en himmelsk ledsa-
gare, som sa: «Gud önskar utgjuta sin kraft på 
ett sätt som aldrig förekommit tidigare, men 
ännu har det inte varit ett kärl som har kunnat 
bära denna kraft, utan att bli stolt. Gud söker ett 
sätt att få fram sina under och tecken. Men ännu 
har inte något folk, församling eller till och med en 
tjänst klarat av att stå obesmittad.» Medan denna 
ängel uppenbarade Guds hjärta och stora känslo-
samhet för oss, började vi gråta. Jag kunde känna 
en djup sorg i den helige Ande, medan ängeln av-
slöjade hur konkurrensen förorenat Kristi kropp. 
Jag blev sjuk i mitt hjärta, då Herren visade mig 
hur endast en liten del av stolthet och självisk-
het förorenar oss.

Som varje annan synd, när stolthet får lov att obe-
hindrat verka i våra hjärtan, så mångfaldigar den 
sig i oss. Ännu värre är att när stoltheten i våra 
hjärtan stöttas upp av stoltheten i andras hjärtan, då 
växer den våldsamt. Och innan vi vet ordet av, så 
det som förr var «ett litet mått» av stolthet, har växt 
till ett stort, styggt monster.

Herren gav mig också ny förståelse av de synder 
som är nämnda i Jak. 3:14-4:3 och sade: «Dessa 
synder gäller mitt folk i dag. De måste göras upp, 
innan jag obehindrat kan fl öda genom dem.» Med-

an Gud längtar efter att svara på våra böner och 
ge oss det vi ber om, håller Han sig tillbaka, för 
att Han inte skall ödelägga vår andliga situa-
tion. Därför måste vi anstränga oss för att få 
bort splittring, bitterhet, själviskhet och världs-
lig visdom, så Han kan vara fri att besvara våra 
böner.

Herren visade mig hur vi tar stolthet med in i våra 
andliga erfarenheter och i smärtor som vi har lidit. 
Denna stolthet skapar ett krav om att Gud skall an-
vända oss. Detta krav får oss att söka positioner. 
Vi får då en världslig allians med dem som tänker 
som oss. 

I vår säkerhet börjar vi utveckla fördomar mot dem 
som tänker annorlunda. Så i stället för att försöka 
bli använd av Gud till hans välbehag, så söker 
vi stöd från Gud till våra egna syften. Vi insiste-
rar på att Gud skall möta våra behov, i stället för att 
söka efter att bli utöst som ett offer för Honom.

Låt oss vakta våra hjärtan
Herren förmanade oss att vi ivrigt måste beskydda 
våra hjärtan mot fi endens lömska knep. Han vill få 
oss till att rättfärdiggöra det som vi gör och tänker 
mot andra. Herren sa att varje känsla som vi lagrar 
upp mot vår syster eller bror och som inte leder oss 
närmare dem, är synd. Synd förorenar och hin-
drar den helige Andes fl öde genom oss, och så 
hindras våra böner och ett förändrat liv i hans 
härlighet. I vårt arbete med att vandra med 
Herren måste vi söka att fullfölja de två vikti-
gaste buden som han gav oss: «.Du skall älska 
Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela 
din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det 
största och främsta budet. Sedan kommer ett 
som liknar det: Du skall älska din nästa som dig 
själv.» 

Om vi tillåter den helige Ande att obehindrat fl öda 
igenom oss, skall Gud uppfylla sin plan med oss 
fullt ut. Därför måste vi ständigt rannsaka våra 
hjärtan och sinnen. Huvudnyckeln för en förlös-
ning av mirakler, helanden, tecken och under ge-
nom oss till andra, är att bli kvitt hindren i vårt 
förhållande till Gud och andra.
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