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Genombrott i Sverige! 

När Gud utgöt sin Ande på pingstdagen i Jerusalem i Israel, så var det ett gudomligt 

genombrott som förändrade den mänskliga världen för alltid – Gud steg ner i den! Han steg 

ner i människors hjärtan och förvandlade dem så att de blev bärare av ett nytt liv. Det är ett 

liv som kan överföras till andra människor, som i sin tur kan förmedlas till andra som förmedlar 

det livet vidare och ger det vidare till andra … från generation till generation. I det livet har vi 

genom den helige Ande också fått gåvan att få kalla Gud för vår Fader. 

Livet i den helige Ande är ett liv i Guds rike där Jesus Kristus är kung. Men risken finns för 

oss alla att det blir till ett budskap om riket som blir viktigare än riket självt eller att riket blir 

viktigare än rikets kung. På det sättet har kristen tro för många blivit en lära istället för en 

relation till den person som förmedlar den livsförvandlade kraft som hör till riket.  Man har så 

att säga satt kärran framför hästen! ”Varje villfarelse i läran, är villfarelse i liv – kättaren sitter 

alltid i hjärtat.”  (N.P. Wetterlund) 

 Idag behöver vi därför ett nytt eller förnyat primärgenombrott av den helige Ande som 

också för med sig djupa förändringar i den mänskliga världen omkring oss. 

Men hur får vi tag i detta på nytt igen? 

Svaret finns som alltid hos Jesus: Genom att studera Jesus eget böneliv! Jesus gick ofta upp 

ensam på en höjd eller ett berg och bad på nätterna till sin Fader! Nästan varje gång han kom 

ner skedde det under och tecken utöver det vanliga.  

När han var på förklaringsberget var han i bön och blev förvandlad (Luk 9:29 ff). När han 

kommer till dem på Genesarets sjö och lärjungarna ser honom i stormen i gryningen, tror de 

att det är en vålnad – han hade då varit i bön hela natten och blivit förvandlad (Mark 6:45 ff). 

Trots att Jesus och Fadern alltid var ett, fanns det tydligen tillfällen då han blev förvandlad när 

han var i bön. 

Lärjungarna fick ett löfte om den Helige Ande och ett personligt tilltal med uppdrag att vara 

kvar på platsen och vänta i bön tills löftet blev uppfyllt (Apg 1:4-5). Ett personligt löfte från 

Gud och uthållig bön är de enkla nycklarna till genombrott! 

Om man studerar väckelsehistoria så finner man att det har inträffat flera sådana 

primärgenombrott som medfört att den Helige Ande har brutit igenom på ett kraftigt sätt så 

att människor och samhällen har förvandlats. Ett exempel är Los Angeles ”Azusa Street”, då 

pingstväckelsen bröt ut efter en tid av uthållig bön! 

N.P. Wetterlund (1852-1928) hade en mor (Kristina) som kommit till tro genom den 

Schartauanska väckelsen i Halland inom Göteborgs stift i mitten på 1800-talet. Familjen var en 

fattig torparfamilj med 5 barn i Slättåkra församling, med ett handikappat barn.  
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När fjärde sonen Nils-Peter skulle gå och konfirmeras, så tog hon med Nils-Peter till 

Harplinge församling, en grannförsamling där det fanns en andlig präst. I samband med 

konfirmationen sa läsprästen till hans mor, att det var gott gry i den pojken och att hon därför 

borde se till att han läste vidare på Halmstad allmänna läroverk!  

När hon då kommer hem till torpstugan berättar hon för sin man vad prästen sagt om 

sonens skolgång. Han blir alldeles förtvivlad och säger att hon är galen, eftersom de knappt 

har pengar till mat och kläder till barnen. Nils-Peters mamma säger ingenting, men hon går in 

i kammaren och ber till Gud. Och hon kommer ut och är fullständigt förvandlad, och hon säger 

till Nils-Peter, att det ordnar sig: ”Gud kommer med hjälpen!” Ett under sker så att Nils-Peter 

får börja i Halmstad. Fler under inträffar och han börjar läsa till präst i Uppsala och blir 

prästvigd för Västerås stift. Nils-Peter blir präst med en tjänst som är märklig, fylld av Andens 

kraft och profetisk gåva. Längre fram i sitt liv så skriver han ner Pingstens teologi i bokverket 

Andens Lag som kommit ut i 4 upplagor. Det är en bok som många kända förkunnare haft 

mycket hjälp och glädje av. 

Här ser vi alltså exempel på frukten av en mors bön för sin son, när hon sökte Gud och blev 

förvandlad. 

Det kommer inom en snar framtid ske flera genombrott i Sverige som en frukt av Guds tilltal 

och de som tar emot det och håller fast i bönen till Gud tills det bryter igenom. 

Vad har Guds sagt till dig? Vad har Gud sagt till dig om din ort? Vad har Gud sagt om Sverige? 

Det är dags att böja våra knän inför Gud och söka Guds ansikte med än större allvar. Gud 

gav oss nycklar för att vi ska använda dem till att låsa upp väckelsens dörrar! 
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