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Gud är din Skapare. Han har även en plan för ditt 
liv. Han har sett dig innan du föddes och har 
gjort en plan för dig. I Ps 139:13-16 står det: Du 
har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i 
moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så 
underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, 
min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej 
osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, 
när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg 
mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla 
mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestäm-
da innan någon av dem hade kommit.
      Den viktigaste planen hör samman med 
frälsningen, livet i kontakt med Gud här på 
jorden och i evigheten. Gud har tillrett en 
frälsning för dig. Jesus dog på korset för din skull 
så att du skulle kunna bli frälst. Han väntar på att 
du ska ta emot frälsningen och syndernas 
förlåtelse. Då startar ett nytt spännande liv i 
gemenskap med Gud. 
      Gud har gjort en tydlig plan för ditt liv. Han 
har skrivit upp den i sin egen bok. Du behöver 
endast �nna Guds plan. Den börjar öppna sig 
när du besvarar kallelsen till frälsning med ditt 
”ja”. I 1 Joh 1:9 står det: Om vi bekänner våra 
synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han 
förlåter oss våra synder och renar oss från all 
orättfärdighet. Du svarar Gud: ”Jag har syndat 

och vill ta emot förlåtelsen i din Son Jesus blod. 
Fräls mig och kom in i mitt hjärta.” Då får du en 
kallelse som Gud planerat för ditt liv. 
       Många har upplevt en tydlig kallelse från 
Gud, när de tagit emot Jesus som Frälsare. Då 
börjar förverkligandet av Guds kallelse. Gud vill 
att du styrker din kallelse. Var desto ivrigare, 
mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse 
fast. Gör ni det, ska ni aldrig någonsin snubbla 
och falla. Då ska ni få en fri och öppen ingång till 
vår Herre och Frälsare Jesu Kristi rike. 
(2 Petr 1:10-11) 
       Gud ångrar inte att Han har kallat oss till 
frälsning och sitt arbete, trots att vi varit trolösa. 
Är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan 
inte förneka sig själv. (2 Tim 2:13). Den kallelse, 
som du fått av Gud gäller fortfarande. Gud litar 
på dig och därför ångrar Han inte din kallelse. 
Petrus förnekade Jesus, men trots det trodde 
Jesus på Petrus och gav honom en ny chans. 
       Gud ångrar inte heller den kallelse som Han 
gett åt dig. Han försäkrar, att Han håller sitt Ord 
och sina löften. Gud är inte en människa, så att 
han skulle ljuga, inte en människoson, så att han 
skulle ångra sig. Säger han något utan att 
fullgöra det? (4 Mos 23:19). 
       Det som Gud talat till dig om är fortfarande 
giltigt, oberoende av din situation och dina 

brister. Därför ska du gå frimodigt framåt i den 
kallelse du fått av Gud. Han vet exakt vilken 
person du är och vill använda dig just sådan du 
är. Det är en egenskap som visar Guds storhet 
att Han kallar och brukar bristfälliga människor 
som vi alla är. Elia var bristfällig liksom David, 
men han hade ett hjärta efter Guds sinne. Gud 
vill också använda dig. Besluta dig för att vara 
trofast i din kallelse, som även är till välsignelse 
för dig själv. Men den som håller ut intill slutet 
ska bli frälst. (Matt 24:13)
       Gud söker och kallar dem som har den rätta 
inställningen i hjärtat. De är beredda att följa 
Jesus och de säger: ”Herre här är jag, sänd mig.” 
Kallelsens givare är trofast, och Han ångrar inte 
din kallelse. Besluta dig för också du att vara 
trogen och följa Jesus ända till slutet. Var trogen 
intill döden, så ska jag ge dig livets krona. 
(Upp 2:10)

Var trogen i din kallelse

Pauli Kemi
Redaktör för
tidningen Kristet Liv
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Världsevangelisten
Birger Skoglund:

The last call
37 Ty såsom det skedde på Noas 
tid, så skall det ske vid Männi-
skosonens tillkommelse. 38 Så som 
människorna levde på den tiden, 
före �oden: de åt och drack, män 
tog sig hustrur, och hustrur gavs åt 
män, ända till den dag då Noa gick 
in i arken; 39 och de visste av intet, 
förrän �oden kom och tog dem 
allesammans bort - så skall det ske 
vid Människosonens tillkommelse. 
Matt. 24:37-39 
      Under senare år har jag rest en 
hel del med �yg. Och ofta har jag 
hört uttrycket ”The last call.” Det 
har faktiskt hänt vid några tillfällen 
att folk missat sin avgång och 
gaten är stängd. I Bibelordet som 
jag hämtat från Matteusevangeliet 
tar Jesus upp detta viktiga 
budskap. Människorna var omed-
vetna om faran, trots att Noa 
byggde och predikade i 120 år. De 
kunde egentligen inte vara omed-
vetna, men de ville inte lyssna. 
Människorna var då som nu allt för 
upptagna av vardagslivet. Och de 
förstod inte tiden. De tyckte med 
största säkerhet att Noa var en 
tokig man, en man med underliga 
idéer. En man som man kunde 

skratta åt.
      Om man idag vågar tala om 
synd, menar många att de känner 
sig kränkta. Om man vågar säga: 
Gud varnar, och om du inte lyssnar 
blir det konsekvenser. Då vill man 
ha en Gud som ser mellan �ngrar-
na. Idag är det tyvärr inga evange-
lister, inga pastorer eller församling-
ar som varnar för konsekvenserna 
av vår synd och bortvändhet från 
Gud. Idag är det helt andra grupper 
som sänder ut varningssignalerna. 
Vi hör ”Det sista utropet, The last 
call”, om vi vill höra det. Men 
problemet är att vi tror att vi kan 
lösa problemen i egen kraft. 
Miljöproblemen: Men Gud kommer 
att skapa nya himlar och en ny jord. 
Omoralen, både när det gäller våld, 
pengar och sodomitisk omoral: 
Men Gud kan komma med en 
renhetslängtan och förvandla 
sinnet så att det inte är våra egna 
begär som styr utan respekten för 
Guds helighet. 

TYDLIGA SIGNALER
Bibeln ger oss visshet om att den 
tid vi står i är den yttersta tiden. 
Paulus skriver på följande sätt: Men 

det må du veta, att i de yttersta 
dagarna svåra tider skall komma. Ty 
människorna skall då vara själviska, 
penningkära, stortaliga, övermodi-
ga, smädelystna, olydiga mot sina 
föräldrar, otacksamma, gudlösa,  
kärlekslösa mot sina närmaste, 
trolösa, begivna på förtal, omåttli-
ga, tygellösa, �entliga mot det 
goda, förrädiska, besinningslösa, 
förblindade av högmod; de ska 
älska vällust mer än Gud,  de ska ha 
ett sken av gudsfruktan, men inte 
vilja veta av dess kraft.  Tim. 3:1-5  
Se särskilt de understrukna orden. 
Vi lever verkligen i ett själviskt 
samhälle. Vi vill förverkliga oss 
själva ibland på bekostnad av 
andra människor. Kärleken till 
pengar har fällt många människor. 
Gudlösheten är ett framträdande 
drag: Bort med Guds Ord, Bort med 
Tio Guds bud, Bort med kristendo-
mens in�ytande i skolorna. Allt 
detta har skapat kaos och borde 
väcka oss till insikt. Jesus kommer 
snart. Ett sken av Gudsfruktan: 
Verklig Gudsfruktan har ersatts 
med nostalgitrippar. Andligt liv där 
tecken och under är en naturlig del 
förpassas till undanskymda platser 

där de inte stör. När det sista 
utropet kommer reser passagerar-
na på sig och går till gaten. De 
bryter upp från platsen där de är. 
De tar fram sina resedokument. Om 
allt är i sin ordning intar de sin plats 
i planet. Jag hör det sista utropet:  
Vi behöver gå till Gaten, Golgata. Vi 
behöver se till att våra namn är 
med på passagerarlistan. 
       Vi behöver inse att vi är syndare 
som behöver Jesu renande Blod. 
Käre vän jag vill inte skrämma, men 
jag vill varna. Jag kan inte tvinga, 
men jag vill vädja. Jag känner mig 
och jag är som de gamla profeterna 
i den meningen att de inte bara 
pekade på människorna i sin 
samtid. De sa inte endast: Ni är 
usla, Ni har vänt Gud ryggen, Ni är 
trolösa, Ni är syndare. Nej de sa: Vi 
är usla, Vi har vänt Gud ryggen, Vi 
är trolösa, Vi är syndare. Allt detta 
som jag lyft fram i denna artikel är 
inte sagor utan tyvärr en 
verklighet. Men lyssna: De tre 
kallelser som ges: Uppsök gate 65 
Gaten stänger om 15 minuter. Den 
sista kallelse ”The last Call” är till för 
att skapa väckelse bland resenärer-
na. 
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”Nobels kemipris som den 7 okto-
ber 2015 delades mellan tre for-
skare nollställde nydarvinismen 
enligt vilken allt levande härstam-
mar från en urcell. Forskarna 
påvisade att uppfattningen om 
kromosomernas DNA-molekyls 
stabilitet är felaktig. Tidigare 
föreställde man sig att DNA skulle 
vara i det närmaste oföränderligt 
eftersom det håller sig ett helt 
mänskoliv och i könscellerna 
också till de följande generation-
erna.
  Men så är det inte. DNA liknar 
stege som på längden har vridits i 
spiral. Pinnarna består alltid av två 

basmolekyler. Antingen A-T eller 
G-C. Dessa alkaliska adenin, tymin, 
guanin och cytosin är bärare av 
den genetiska informationen. 
Kombinationen av tre av dessa al-
kalier lagrar informationen. Det 
handlar enbart om ett underlag på 
vilket den information lagras som 
producerats av förståndet. Man 
skriver med bläck på papper den 
text som förståndet producerat 
eller i datorn som programmerade 
bits. Bio-programmen liksom data-
programmen härstammar alltid 
från en intelligent källa. Slumpen 
skapar inte dataprogram ens med 
hjälp av naturligt urval.

  Man kan avläsa stegarnas båda 
lodräta delar med hjälp av en 
synnerligen invecklad molekyl-
maskin som kallas spliceosom. De 
fungerar som leverantörer som lev-
ererar det informationspaket från 
DNA som för stunden behövs och 
det sker genom att de rör sig upp 
och ner och plockar fram informa-
tion som lego-bitar. Det handlar 
om en rad alkalier och informa-
tionen som man fått är beroende 
av från vilken alkali d.v.s. från vilket 
ställe på koden som man börjar 
bilda "ord" på tre bokstäver.

DNA-informationen är helt digital
I den kunde lagras rent av texten 
till en bok eller en bild. Därmed kan 
man bedöma sannolikheten för att 
den behövliga informationen 
skulle ha uppkommit av slumpen 
på samma sätt som man kan 
bedöma sannolikheten för att en 
bok uppkommer om man på må få 
berör tangentbordet. Det är lätt att 
påvisa att slumpen inte konstruer-
ar bio-program ens med hjälp av 
naturligt urval. Även om det vore 
möjligt skulle kopieringsfelen vid 
kopieringen till följande cell 
förstöra bio-programmet.

Nobelpriset nollställer darvinismen

Nästa tidningen Kristet Liv utkommer omkring under sommar 2018

Läkare Pekka Reinikainen:



Allkristen väckelsetidning Kristet Liv – Kärlekens och hoppets budskap – Nr 4/2018 5

Pekka Reinikainen, läkare

 Om allt DNA i en cell hos mäns-
kan skulle göras till en vriden stege 
synlig för ögat skulle vi få en steget 
som är 7000 km hög. I cellen som 
fungerar enligt ämnesomsättnin-
gen skulle spliceosomet röra sig 
längs stegen en sträcka på 4000 km 
för att dagligen kopiera informa-
tion.  
 Informationen avläses i båda 
riktningarna och samma pinne kan 
delta i framställningen av t.o.m. 
10-12 olika produkter eller regler-
ingsmekanismer beroende på läs-
ningens begynnelsepunkt och läs-
riktningen. Det är lätt att förstå att 
varje kopieringsfel i en sådan sam-
manpressad databank försämrar in-
nehållet. Enskilda mutationer kan 
inte samtidigt gagna 10-12 olika 
produkter eller regleringsmekanis-
mer.

Nobelpristagarnas upptäckt
Var  att de insåg problemet med kop-
ieringen av DNA, det uppkommer 
inget DNA utan DNA vars instruk-
tioner behövs för att konstruera 
dess 12 nanomaskiner som kopi-
erar dem. Men det är ännu inte allt. 
Nanomaskinerna kopierar DNA en 
alkali d.v.s. en kodbokstav (A, T, C, 
G) i gången med en hastighet där 
en bokstav åt gången kopieras 
vilket motsvarar kopieringen av 
1000 biblar i timmen. I den has-
tigheten uppstår upp till en miljon 
kopieringsfel varje gång cellens 3,5 

miljarder kodbokstäver kopieras.
  Vid celldelningen uppstår så 
många kopieringsfel att man ur en 
befruktad äggcell, som vi alla har 
varit, inte kunde få fram ens ett 
embryo och livet skulle alltså vara 
omöjligt. För att en vuxen skall up-
pkomma ur en äggcell sker 10 000 
miljarder celldelningar. Forskarna 
sökte efter en lösning på problemet 
och fann korrigeringssystemet i 
DNA och för den upptäckten �ck de 
i oktober 2015 Nobelpriset. Tomas 
Lindahl drog en slutsats: cellerna 
måste ha ett antal metoder med 
vars hjälp de hela tiden kan e�ektivt 
korrigera sitt degenererade DNA. 
Han fann en mekanism som ur 
DNA-kedjan tar bort den felaktiga 
alkalin och ersätter den med en hel 
sådan.

Myten  om stabiliteten 
i DNA har krossats, det sker ständigt 
förändringar i våra cellers anlag. 
Om de inte omedelbart korrig-
erades skulle ingen enda mänska 
uppkomma. Dessutom upplöses 
DNA av sig själv inom några år-
tusenden. För nydarvinismen är det 
ödesdigert att man år 2012 kunde 
få fram DNA ur ett dinosaurusfossil.
  Samtidigt har det bevisats att 
det liv som vi känner till alls inte 
skulle existera om cellerna inte 
kunde korrigera sitt DNA. I tillägg 
till kopieringsfelen drabbas DNA av 
en ännu mycket större mängd mu-

tationer som är resultat av strålnin-
gen i omgivningen och av kemika-
lier. De okorrigerade mutationerna 
skulle snabbt leda till att organis-
mens funktioner faller samman och 
till cancer. Till all lycka korrigerar 
cellernas invecklade reparations-
system 999 av tusen fel. Varför repar-
eras inte alla? Orsaken är uppenbar. 
Den kodade informationen i DNAs 
reparationsmaskiner har också 
påverkats av mutationer och 
maskinerna fungerar inte längre 
klanderfritt. Här �nns förklaringen 
till att mänskan livslängd har förko-
rtats från den höga åldern hos Bi-
belns patriarker. 
 Slutsatsen på allt detta är up-
penbar. Nobelpriset som tillkänna-
gavs i oktober 2015 nollställer ny-
darvinismen enligt vilken allt liv har 
uppkommit ur en och samma cell. 
Påståendet om härstamning avslö-
jas som fullständigt vansinnigt. Var 
och en som studerat biokemi 
förstår varför celler inte kan up-
pkomma av sig själv och att DNA 
kan uppstå endast med hjälp av 
DNA. Även om det undret skedde 
mot fysikens och kemins lagar att 
en cell uppstod, skulle där inte ske 
någonting utan en programmering 
av DNA. Ett fungerande bio-pro-
gram kan uppkomma endast som 
en produkt av en yttre intelligens. 
Växelverkningar i naturen bygger 
inte sådant. I DNA måste det �nnas 
ett program för att plocka fram in-

formation och för att bygga det 
översättningsprogram d.v.s. ribo-
somer, så att DNA-koden kan 
översättas till proteinernas språk 
och arkitekturen och nanomaskin-
erna i cellen kan byggas upp.
 Det är också motiverat att ställa 
frågan hur detta reparationspro-
gram har kommit in i "urcellen". Kop-
ieringsfelen, alltså mutationerna, 
borde ju producera evolutionens 
"råmaterial" ur vilket sedan det 
naturliga urvalet framställer �ugor, 
elefanter, bananer, mänskor o.s.v. 
ur urcellen. Varför gör cellen sitt yt-
tersta för att avvisa kopieringsfel-
en?
 Den sista spiken i darvinismens 
kista är en följd av det nu beviljade 
nobelpriset i kemi. Urcellen ur 
vilken allt skulle härstamma bev-
arar inte sin information utan att 
där i tillägg till allt det ovannämnda 
�nns inprogrammerat ett synnerli-
gen invecklat reparationssystem 
för att korrigera kopieringsfelen.
 Kommer forskarna eller kom-
mittén som har beviljat priset att 
inse vad som har skett? Troligen 
inte, eftersom det i naturveten-
skaperna är förbjudet att lägga 
märke till planering! Men nu kan 
också en lekman lätt förstå att ny-
darvinismen har nollställts med no-
belprisets värdighet.

Vi lever i en tid då invandringen 
nått rekordhöga tal i hela Europa. 
Migrationsverket går på sina knän 
och många utvisas på orättfärdiga 
grunder. Samtidigt så har vi ett säk-
erhetsläge som är mer spänt än 
någonsin. Det �nns uppenbara 
risker för terrordåd utförda av IS i 
hela Europa trots att man nu menar 
att IS i stort sett är besegrat i Mel-
lanöstern.
  Mitt under detta kaos så har 
Gud jobbat med mitt hjärta och 
hela min familjs hjärta. Min fru job-
bade med ensamkommande �yk-
tingar en kortare period och vi 

lärde snabbt känna �era som 
kommit till Sverige i samband med 
�yktingvågen pga kriget i Syrien.
 Till en början så kom �era för 
att hälsa på hemma hos oss, men 
så småningom så kände vi efter 
några familjeråd med alla familjens 
medlemmar närvarande, att vi ville 
göra något mer för dessa personer.
 Det är så att den som fyllt 18 år 
och inte fått ett uppehållstillstånd, 
kommer utanför det skyddsnät 
som �nns i Sverige. Flera av de per-
soner vi lärde känna kom i det läget 
och vi såg snart att vi måste göra 
något.
 Mitt i den här processen så 
talade Gud till mig genom två bibe-
lord, nämligen Matt. 25:32-40 och 
Jesaja 58:6 och framåt, det som 
kallas för ”den rätta fastan”. Vi såg 
tillsammans att om vi tar emot 
dessa personer och klär den nakne, 
ger mat och husrum så visar vi den 
praktiska kärlek som Jesus gjorde 
då han vandrade på vår jord.
  Sagt och gjort, vi tog emot en 
av pojkarna i vårt hem och han har 
nu bott hos oss ungefär ett halvt 

år. Hela familjen ser denna pojke 
som en vanlig familjemedlem, en 
person av kött och blod såsom vi 
alla, med samma behov och 
samma rättigheter som vi alla har 
som Guds älskade skapelser.
 Kärleken är praktisk, såsom 
Frälsningsarmén utropade: Soup, 
soap and salvation. Dvs. soppa, tvål 
och frälsning. När vi tar hand om 
alla de fysiska behoven och ser till 
att det �nns tak över huvudet, mat 
på bordet och rena kläder att ta på 
sig så kan vilken människa som 
helst ta emot frälsningen också. 
Detta är fallet med pojken som bott 
hos oss och vi har fått äran att döpa 
honom på sin tro på Jesus Kristus 
som hans frälsare.
 Vi lever i en tid när missionfältet 
kommit till oss och vi måste mis-
sionera vårt eget land mer än 
någonsin. Den kristna kyrkan be-
höver vakna upp från sin slummer 
och ta ansvar i att visa den här 
världen sin kärlek såsom Jesus sa:

Matt. 22:37-40
Han svarade: ”Du skall älska Herren 

din Gud av hela ditt hjärta och av 
hela din själ och av hela ditt 
förstånd.” Detta är det största 
budet och det främsta budet. 
Sedan kommer ett som liknar det: 
”Du skall älska din nästa som dig 
själv.” På dessa två bud hänger hela 
lagen och profeterna.
 En slående kommentar som 
jag fått vid några tillfällen är att 
dessa personer känner sig helt 
utanför det svenska samhället och 
att ingen pratar med dom. När vi 
öppnat vårt hem så ser vi helt plöt-
sligt hur vi kan ge den kärlek som 
Gud gett oss och att vi får bryta 
normen för den själviskhet och kyla 
som råder i samhället idag mot de 
mest utsatta. Fråga Gud om inte du 
skall göra något, om du inte skall 
öppna ditt hem för någon. Jesus 
kallar oss att våga göra något 
radikalt och praktiskt, för kärleken 
är praktisk. Kärlek är inte bara ord 
utan den visar sig på något sätt.
 Önskar dig som läsare Guds väl-
signelse och mod att våga ta steg 
i en tid som denna.
 

”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, 
jag var törstig och ni gav mig att dricka”

Mats Rosqvist
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Skörden är Stor, men arbetarna få 
Mattias Lekardal:

Han sade till dem: ”Skörden är stor, 
men arbetarna få. Be därför skör-
dens Herre att han sänder ut arbe-
tare till sin skörd..”
 Redan under Jesu tid var männ-
iskor öppna för evangeliet och evan-
geliets kraft. Jesus hade medlidan-
de med människor. Han älskade 
dem och sa dessa ord under sin tid 
på jorden.
  Vi är nu mitt i året 2018.  Männ-
iskor ute i samhället i Skandinavien 
söker som aldrig förr efter frid i olika 
religioner; hinduism, buddism, 
mindfulness, yoga, spöken, stenar, 
ockultism och islam.
 Även ateism och humanism har 
blivit former av tillbedjan. De som 
inte tror på något, men de tror på 
att inte tro. Vi vet vad de egentligen 
behöver - Jesus Kristus.
Det är mer öppet än någonsin tidi-
gare. Jag har märkt det när jag reser 
och pratar med människor. De  är 
öppna för Gud och Hans kraft.
 Mitt i detta står vi som är den le-
vande Gudens församling. Vi som 

bekänner Jesus Kristus som Herre 
och som vägen, sanningen och 
livet. Jag vill ställa några frågor till 
oss kristna:
 Älskar vi människor? Har vi 
medlidande med de sjuka och 
svaga? Är vi bedjare som ständigt 
ber skördens Herre att sända ut �er 
arbetare? Förmedlar vi evangeliet 
med Guds kärlek så att människor 
�nner en egen relation med Jesus? 
Förmedlar vi Jesu vittnesbörd i den 
Helige Andes närvaro med under 
och tecken till människor? Förmed-
lar vi helande för de sjuka och befri-
else för de fångna?
 Jag tror att Gud vill skapa en ny 
längtan bland sitt folk att leda män-
niskor till Jesus tro på Jesus. En kan 
inte vinna alla, men alla kan vinna 
någon till ett levande möte med 
Gud där Jesus förvandlar den perso-
nen.

En syn om sista väckelsen
Jag såg en syn för ett tag sedan, där 
vi kristna stod på stranden och hade 

härligt tillsammans och alla hade 
ryggen vänd mot de som höll på att 
drunkna i vattnet. Ingen hjälpte 
dem.
 De ropade på hjälp. Plötsligt 
hörde en person ropet och sprang 
ut och räddade en individ från att 
drunkna. Sedan började �er hjälpa 
till, och till slut kom fartyg och 
hjälpte upp människorna ur vat-
tnet. Och Gud talade till mig:
”Mattias, ni kristna håller hela tiden 
på med varandra, men ni har vänt 
ryggen mot världen istället för att 
vinna den. Ni får inte glömma ert 
uppdrag att rädda de förlorade till 
mig. Den sista väckelsen börjar med 
att vanliga människor vinner männ-
iskor som håller på att drunkna, och 
sedan kommer även församlingar-
na, det vill säga båtarna fånga upp 
många till frälsning.

Synen blir verklighet
De senaste sju åren när jag rest och 
predikat runt Skandinavien har jag 
sett en enorm längtan bland Guds 

folk:
·   Längtan efter Guds närvaro.
·  Längtan efter helande, upprät-
telse och befrielseunder.
·    Längtan efter mer av Jesus Kristus, 
och mer av Honom i vardagen.
· Längtan efter att läsa Bibeln 
    Guds Ord, och mer tid i bön.
·  Längtan efter att bli använd av
    Gud.
·    Längtan efter att bli mer lik 
Kristus.
 Nu är något viktigt kvar: Läng-
tan efter att se någon, som inte
mött Jesus, få en levande relation 
med Honom.
 Jag har också sett mäktiga 
genombrott på platser där Guds 
nedslag kommit.
 Den profetiska sommarkonfer-
ensen för Kristet Center i Solna 
(9-13/6) kommer att bli ett sådant 
nedslag. Det kommer att förvandla 
ditt liv. För skörden är mogen.
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Fest i Agape - nya utmaningar
I söndags den 20.5.2018 hade vi fest 
i Agape då Roger och Anci Tistam 
tog över Agapes pastorskap. Det var 
glädjefest. Något nytt ska hända i 
Agape.

Roger och Anci började tjäna som 
pastorspar i Agape under sommaren 
2017. Båda har stark kallelse att 
tjäna i Guds Rike, Roger som pastor 
och Anci som lovsångsledare. 

Både Roger och Anci har tidgare 
gått Arkens bibelsskola och de har 
alltid varit aktiva att tjäna Herren. 
Roger delade kort församlingens 
vision, som är att vara som ett hem 
för troende och att Agape skall vara 
en församling som välsignar Israel.

Agapes tidigare pastorspar Pauli 
och Ana Kemi kände glädje att 
lämna över pastorskapet i Agape till 
Roger och Anci Tistam.

Båda pastorsparen sade i sina tal 
att det är inte slut med samarbetet. 
Vi fortsätter att samarbeta och stödja 
Agape, sade Pauli Kemi i sitt tal.

Pauli och Ana ska gå vidare med  
mediaarbete, evangelisation, mis-
sionsresor och arbetet med Kristet 

Du kan 
bli frälst 
- troende
När du ber 
syndarens bön.
Det är viktigt att tänka på vad 
livets mening är. Varför lever 
jag? Finns det liv efter detta?

Tron på Jesus ger den riktiga 
identiteten. Du finner kontakten 
med din Skapare. Tron på Gud 
leder långt - ända till livet efter 
döden.

frälsning och bara en väg till att 
bli frälst och den är Jesus. ”Hos 

ingenstans bland människor 

namn som kan rädda oss.” Apg. 
4:12. Det namnet är Jesus.

Från Guds sida är allt färdigt. 
”Så älskade Gud världen att Han 
gav sin ende Son för att de som 
tror på Honom inte skall gå un-
der, utan ha evigt liv”.

Att bli frälst är lätt och enkelt 
för alla. I Bibeln står det: ”Ty 
om du med din mun bekänner att 
Jesus är Herre och i ditt hjärta 
tror att Gud har uppväckt Honom 
från de döda, skall du bli räddad. 
Hjärtats tro leder till rättfärdig-
het och munnens bekännelse till 
räddning.” Rom. 10:9-10. Att bli 
frälst är det viktigaste i livet!

Du kan be syndarens bön med 
mig, om du vill bli Guds barn: 
”Jesus, jag bekänner min synd 
och skuld inför Dig. Jag tror att 
Du dog för mina synder och att 
Du är uppstånden från de döda, 
för att jag skulle ha evigt liv. 
Tack för att du förlåter alla mina 
synder och kommer in i mitt liv. 
Tack för att Ditt blod renar mig 
och tar bort alla mina synder och 
att jag får bli född på nytt och 
bli Ditt barn genom Jesu blod. 
Amen.”

Du kan också kontakta Agape 
Församling eller tidningens 
redaktion om du vill veta mer om 
tro på Jesus. Vi vill hjälpa dig att 
nna vägen till frälsning, till Gud 
som är din Skapare. Han älskar 
dig!

Jag önskar dig Guds rika 
välsignelser och Hans ledning i 
ditt liv!
Pauli Kemi

Kristet Center Solna 
Hagalundsg. 9, Solna. P-tåg Solna, T-Solna C
Kristet Center Solna har internationellt 
möte, svenskt-finskt möte söndagar kl 13
i översta våningen, men vi ska ha sommar-
uppehåll. Mötena fortsätter fr o m på söndag 
den 19/8 kl 13.00. 
I dessa möten medverkar Georg Ahonen, 
Matti Haapala, Kirsti Jääskeläinen ja 
Pauli & Ana Kemi. Tel. 072 531 88 11

Profetisk sommarkonferens 9.- 13/6

Agape Församling 
Hagalundsg. 9, Solna. P-tåg Solna, T-Solna C

Mötestider 
varje vecka:
Sönd kl 16 
Torsd kl 18
Medverkar: 
Agapes pastorspar Roger & Anci Tistam
Mer info: www.agape-church.net

Center Solna, där ska vi ha även 
internationella möten söndagar kl 
13.00 med vårt team Georg Ahonen, 
Matti Haapala, Kirsti Jääskeläi-
nen. Dessa möten är tvåspråkiga. Vi 
tar nu en liten sommarpaus, men mö-
tena fortsätter fr o m augusti 2018.

Genom Krstet Center Solna och 
(UE) Nytt Liv har vi helhetsansvar 
för hela lokalen på Hagalunsgatan 9, 

är vår inneboende hyresgäst, var av 
en av dem är Agape Försdamling.

Mediaarbetet
Pauli och Ana fortsätter att samarbe-
ta med TV7 i Finland. Vi är mycket 
tacksamma för detta samarbetet. Vi 
samarbetar även med Himlen TV7.

Vi gör en nya satsningar under 
hösten då våra TV-program ska sän-
das via Öppna Kanalen Stockholm. 

Oppna Kanalen ska filma och 
sända våra TV-program med åtta 
timmar/per månad med repris.

Vi är tacksamma för denna möj-
lighet att sända våra kristna TV-
program via Öppna Kanalen. I detta 

arbete behöver vi mycket bön och 
Herrens ledning. Mer information 
om detta lämnas senare under som-
maren, men ber redan nu för våra 
TV-sändningar.

Vi jobbar även med tidningen 

Elämä (Nytt Liv).
Vi behöver nya frivilliga medar-

tidningen. Ta kontakt med oss om 
du känner kallelse för att jobba med 
media dvs både TV och tidningar. Vi 
behöver hjälp särskilt med tidningen 
Kristet Liv.

Nya partner
Du kan vara vår partner i vårt media-
arbete genom bön och gåvor. Just din 
gåva betyder mycket att ge ut tidnin-
gen Kristet Liv som är en allkristen 
väckelsetidning för allt Guds folk! 

Vårt konto är:
PG 496 39 26-3
Swish nr 1230 339 457
Tack för din gåva!
Pauli och Ana Kemi 

Festmöte i Agape då Pauli och Ana Kemi lämnar över Agapes pastorskap till Roger och Anci Tistam (mitten). 
I samma mötet delade Pauli och Ana Kemi även deras nya visioner om mediaarbetet och mission.
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Kärlek är ett ord men så svårt 
att förstå fullheten av. Gud är 
kärlek. 
Jag har egentligen aldrig vetat 
vad kärlek är. Jag har aldrig 
förstått kärlek. Jag är över 71 år 
och först sista halvåret ser jag 
Faderns ansikte tydligare och ty-
dligare när Gud uppsöker mig 
med sin kärlek. Det får mig till 
förkrosselse. Det väcks ett gens-
var inom mig och denna kärlek 
från Gud ger en enorm längtan 
att vara honom till behag och 
en enorm tacksamhet att få 
vara på jorden för hans skull och 
få leva för honom. 

 Vi behöver kärlek mer än vad 
vi förstår och vi behöver lära 
känna vår Fader. 
Jag bodde på ett hotell nyligen 
och kunde inte sova på natten. 
Då låg jag och pratade med Gud 
och hörde honom plötsligt säga 
att själen är skapad bara för 
kärlek – Guds kärlek. Inte kon-
stigt att människor mår dåligt 
och att det tagit väldigt lång tid 
att kunna ta emot kärlek, för man 
har blivit så skadad. Vid syndafall-
et blev ju själen vanskapt. Själen är 
skapad som en mottagare för Guds 
kärlek, men blev styrande och ober-
oende av Gud. 
 När jag hörde Gud säga Låt dig 
älskas, tänkte jag: Ja, att låta sig 
älskas. Jag sätter mig ner bara. Nu 
sätter jag mig ner, Gud, för att låta 
mig älskas. Det som då kom från Gud 

var en kraftig närvaro, som ett 
tecken på vad han vill. 
 När du sätter dig ner: Här sätter 
jag mig ner inför dig, Fader, för att 
låta mig älskas. Även om du inte 
känner någonting när du börjar 
sätta dig ner och �enden viskar att 
det här är till ingen nytta, så sitt kvar 
och låt dig älskas. Det händer någon-

ting i alla fall. Att Gud lät sin Ande 
drabba mig så kraftigt var som ett 
tecken för att jag skulle förstå: Så här 
viktigt är det att låta sig älskas. 
 För många år sedan när Gud bör-
jade komma över mig med sin 
kärlek, så började jag gråta. Jag är 
inte en person som har gråtit i livet. 
Jag har nästan aldrig gråtit och så 

började jag gråta och gråta. Jag 
tänkte: ”Vad gråter jag för?” Så 
hörde jag Gud säga: ”När isen 
smälter måste vattnet ta vägen 
någonstans.” Då rinner det ut. Nu 
gråter jag extremt mycket inför 
Guds kärlek, alltså det kommer 
en förkrosselse och jag känner att 
den förändrar mig, den påverkar 
mig. 
       Tänk, om vi låter oss älskas – 
alla – mer och mer, att det blir den 
viktigaste saken vi har i livet: Att 
låta sig älskas av vår Pappa. Då 
kommer isen att smälta i våra liv, 
det som hindrar oss från att vara 
mjuka, från att ta emot Guds 
kärlek. I hans närvaro smälter det 
hårda. Sedan kan vi möta varan-
dra utan några attityder eller 
skikt – precis sådana som vi är, 
utan förställning eller förklädnad 
och älska varandra.
       Vi behöver vara förberedda 
på en väckelse av hans kärlek. 
Människor känner om man älskar 
dem. Barn känner det. Djur 
känner det. Alla känner det. 
Att vi får mjukna och det är 
jätteskönt att få sitt hjärta mjuka-
re och mjukare. Man kan veta att 

hjärtat är hårt men man kan inte 
göra något åt det. Det är bara Gud 
som kan smälta ner hjärtats hårdhet, 
så att man kan känna och njuta av 
att jag är så älskad. Jag är så under-
bar. Det är sant. 

Barbro Erling

Barbro Erling

Prenumerera på Kristet Liv för 2018!
Genom att betala frivillig
prenumeration 250 kr
till konto: PG 496 39 26-3
Du kan även prenumerera
på tidningen Kristet Liv:
1. Att ringa: tel. 072 531 88 11
2. Att maila: pauli.kemi@gmail.com
3. Att posta beställning:
Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö

Ge även en gåva för
tidningen Kristet Liv,
PG: 496 39 26-3
Swish-nummer: 1230 339 457

Låt dig älskas!


