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Jag har burit på en personlig kallelse till bön för Sverige i 42 år. 
Under den här tiden har Sverige fortsatt att sjunka allt djupa-
re i synd för varje år som gått. Vi har korset som symbol för 
vårt land i vår flagga. Ändå har Sverige blivit världens mest 

avkristnade land!
När jag mediterade över detta i början på året växte en längtan 

inom mig att denna sommar åka till det 30 m höga kors som är rest i 
Sveriges geografiska mittpunkt i Hassela i Hälsingland, för att gråta ut 
min nöd för Sverige vid korsets fot och att inbjuda andra med samma 
nöd att göra samma sak.

Korset där Jesus utgöt sitt blod till offer för världens synd, är det 
enda hoppet om räddning för mig personligen. Det är också det enda 
hoppet för Sveriges räddning. Jesus har betalat priset på korset för Sve-
riges räddning.

När jag letade efter en lämplig helg föll valet väldigt naturligt på 
den helg som sammanfaller med fastan i femte månaden som om-
nämns i Sakarja där det står: ”Skall jag gråta och fasta i femte mån-
aden, som jag har gjort i många år?” I år infaller denna fasta den 11 
augusti. 

En kallelse till 
förkrosselse och 
omvändelse
LARS ENARSON
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I nästan 2600 år har det judiska folket sörjt de båda Templens för-
störelse genom att fasta och gråta denna dag. Församlingen som Guds 
andliga tempel ligger till stor del i ruiner idag. Vi är inte uppfyllda av 
den härlighet och gudsnärvaro som är vår kallelse. ”Ni är uppbyggda 
på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Je-
sus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp 
till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en 
Guds boning genom Anden.” (Ef 2:20-22)

Därför uppmanar vi alla som kan att fasta den sista dagen under 
bönehelgen i Hassela. Under lördagen är profettexten som läses i alla 
synagogor och messianska församlingar över världen, orden från Je-
saja: 

”Hör, ni himlar, lyssna, du jord, ty HERREN talar. Barn har jag fött 
upp och fostrat, men de har gjort uppror mot mig. … Kom, låt oss gå 
till rätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är blo-
dröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall 
de bli vita som ull. Om ni är villiga att höra, skall ni få äta landets 
goda.” (Jes 1:2, 18-19)

Det är den sorgligaste sabbaten på hela året. Det står också i Ja-
kobs brev:

”Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni 
syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga, sörj och gråt. 
Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er 
alltså inför Herren, så skall han upphöja er. Förtala inte varandra, 
bröder.” (Jak 4:8-11)

Löftet i Joels profetia om Andens utgjutande i den sista tiden fö-
regås av uppmaningen:

”Men nu, säger HERREN, vänd om till mig av hela ert hjärta, med 
fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och 
vänd om till HERREN, er Gud. … Må prästerna, HERRENS tjänare, 
gråta mellan förhuset och altaret.” (Joel 2:12-13, 17)

Det behövs en djup förkrosselse och syndanöd om vi ska få se en 
förändring. Det är våra tårar av äkta ånger och omvändelse som kom-
mer att bryta den andliga torkan över Sverige.

Levande vatten
Jag besökte korset i Hassela i maj för att undersöka platsen efter-

som jag aldrig varit där tidigare. När jag böjde knä och bad vid korsets 
fot såg jag för min inre syn en källa av levande vatten välla fram från 
korset. Gud vill röra vid våra hjärtan och förvandla oss på djupet under 
denna helg.

Hassela kan på hebreiska läsas som ha-séla, vilket betyder ”klip-
pan”. Det är det ord som används t ex i 4 Mos 20:8 där det står: 

 ”Ta staven och kalla samman församlingen, du och din bror Aron, 
och tala till klippan inför deras ögon, och den ska ge vatten. Så 
skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger församlingen.” 

Paulus skriver om detta: ”och alla drack de samma andliga dryck. 
De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kris-
tus.” (1 Kor 10:4)

Klippan, ha-séla, handlar om den dyrbara grundstenen, Messias. 
”Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på 
den ska aldrig komma på skam.” (1 Pet 2:6)

När jag bett för samlingen denna helg har gång på gång samma 
gamla kör dykt upp: 

“Av levande stenar som först slipats till,  
Gud nu förenar och bygga vill 
Sitt heliga tempel med återsken 
av klippan Kristus där Gud tagit varje sten.”

Det står: ”Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas 
alla levande varelser … ty deras vatten kommer från helgedomen.” 
(Hes 47:9, 12) Jag tror att Gud vill göra något nytt i våra liv denna helg. 
Från denna samling vid korsets fot ska det komma levande vatten till 
församlingen i Sverige!

Välkommen i Jesu mäktiga Namn!

Lars Enarson
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Tillbaka till Jerusalem!
”Se, Herren förkunnar till jordens ände: Säg till dottern Sion: Se, 
din frälsning kommer! Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte 
går framför honom. Man ska kalla dem ’det heliga folket’, ’Herrens 
återlösta’. Och du [Jerusalem] ska kallas ’den eftersökta’, ’staden 
som inte blir övergiven’.” (Jes 62: 11-12)

Herren kommer i den sista tiden att få ett segerbyte, en stor skörd 
av frälsta människor från jordens fyra hörn, som kommer att säga till 
Jerusalem: ”Se din frälsning kommer!”

Kristna i Kina har en vision att evangelisera hela Asien österifrån 
i en rörelse med kulmen i Jerusalem. De kallar denna vision ”Tillbaka 
till Jerusalem”. På 1970-talet fick Reinhard Bonnke se en syn med ett 
blodtvaget Afrika ”från Kapstaden till Kairo”. Så föddes hans organisa-
tion Christ For all Nations (CFAN).

Europa evangeliserades första gången utifrån Jerusalem med bör-
jan i det sydöstra hörnet av Europa. Paulus fick om natten se en syn 
med en makedonisk man som sa: ”Kom över till Makedonien och hjälp 

Nordens  
kallelsestund
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oss!” (Apg 16:9) Så småningom kom evangeliet till Norden.
I den sista tiden kommer det avkristnade Europa att återigen 

evangeliseras. Denna gång från nordvästra hörnet av Europa, från 
Norden genom hela Europa på väg tillbaka till Jerusalem. Profeternas 
vittnesbörd om detta under flera decennier är många och samstäm-
miga.

Nu är tiden inne för denna plan att förverkligas. Nu är Nordens 
kallelsestund! Som Rolf Wiström uttryckte det i boken Guds plan för 
Norden redan 1952: ”Vi har korset i våra flaggor. Gud vill att vi skall 
uppleva korsets kraft i våra liv och ge den vidare till Europas längtande 
miljoner.”

Allt Guds verk börjar alltid med bön! ”Alla dessa höll endräktigt 
ut i bön. … Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam 
storm drar fram.” (Apg 1:14; 2:2) Herren kallar oss att hålla ut i bön till 
dess att hans vilja sker. Anmäl dig till Sverige7:14 på vår hemsida sveri-
ge714.se och bli en del av bönearmén på 10 000 bedjare.

Paulus sa i sitt tal på Areopagen att Gud har skapat alla nationer 
med dess gränser för att de ska söka Gud. Vi har inte nått den nivå av 
bön i församlingen i Sverige ännu, som är nödvändig för att vi ska få se 
Sverige börja söka Gud. Men jag tror på en förvandling av Sverige om 
vi lär oss att be som man gjort i Korea, Kina, Uganda och andra länder 
och inte ge upp utan håller ut i bön.

”[Om] mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig 
och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda 
vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och 
skaffa läkedom åt deras land.” (2 Krön 7:14) 

Rolf Wiström –  
Guds plan för Norden (1952)

”Jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med 
flammande eld, och det omgavs av ett sken. Mitt i skenet syntes nå-
got som var likt glänsande metall, och mitt i elden syntes något som 
liknade fyra levande väsen. De såg ut som människor … De gick rakt 

fram. Dit Anden ville gå, dit gick de, och när de gick behövde de inte 
vända sig. Till utseendet liknade väsendena eldsglöd som brann likt 
facklor medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Den 
gav ett sken ifrån sig och blixtar for ut ur elden.” (Hes 1:4-5, 12-13)

Över Nordens länder ligger ett lysande moln med Guds kraft. Gud 
kallar människor idag att bli kanaler för denna kraft. Det är Nordens 
kallelsestund. Gud lägger ansvaret på oss för Europas avkristnade län-
der. Vi har korset i våra flaggor. Gud vill att vi skall uppleva korsets 
kraft i våra liv och ge den vidare till Europas längtande miljoner.

Sommaren 1939 var jag med om en gripande friluftsgudstjänst. 
Det var en stor lärarkonferens med deltagare från alla de nordiska län-
derna och flera andra. Ett enkelt kors av vita björkstammar var rest på 
en gräsmatta. De nordiska flaggorna lyste med sina kors mot den blå 
himlen. Representanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige, 
gick fram till korset och böjde knä och överlämnade sig själva till Gud 
för sina land.

Det var estetiskt vackert. Det var symboliskt gripande. Det var 
en dröm om, hur allt kunde bli, om nationerna lyssnade till Gud. Och 
sedan kom kriget. Himlen blev mörk. Gränserna stängdes. Ondskans 
andemakter fyllde atmosfären. Den gamla tiden var för alltid förbi. 
Många illusioner brast. En del hjärtan brast också, på slagfält och i 
fängelser.

Själv fick jag en förlamande känsla inför den våg av orättvisa, våld 
och hat, som vältrade in över landet. Jag kände mig som en hjälplös 
åskådare till en naturkatastrof. Jag tyckte en glödande lavaström från 
avgrunden kom emot mitt hus. Mina tankebyggnader, mina ideal och 
mina framtidsdrömmar sjönk i grus och spillror.

Då började jag ropa som aldrig förr i mitt liv till den Gud, jag trod-
de på, om min frälsning från undergång och död. Och jag fick svar. I 
tidens mörka natt fick jag se Golgata kors. Det var inte estetiskt till-
dragande med sina fläckar av blod, med genomborrade händer och 
törnekrona. Men det stod fast mitt i stormarna. Det reste sig högt över 
strömmar av hat. Jag grep tag i det och kände en ström av frid fylla mitt 
hjärta. Sedan fylldes jag av jublande glädje över att ha funnit den fasta 
punkten utanför mig själv, som jag nu fick bygga min tro på.

Arkimedes ropade: ”Giv mig en fast punkt, och jag skall lyfta jor-
den från dess plats.”
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Jag visste att Jesu Kristi kors var den punkten.
Efter denna upplevelse av Jesu kors fick jag se Guds plan för Nor-

den i ett nytt ljus, inte som en önskedröm eller ett lysande, men oupp-
nåeligt ideal, utan som en praktisk genomförbar verklighet.

Jag började räkna med Gud på ett annat sätt än förr. Allt det 
mänskliga slogs sönder i krigets stormar, men det gudomliga stod 
kvar. Jag började ivrigt studera Bibeln. Jag upptäckte det profetiska or-
det, och jag ställde mina fötter på det.

Gud har alltid uppenbarat sin plan för sina tjänare. Guds ord är 
inspirerat av profetians ande. Jesaja sade: ”Se vad jag förut förkunnade, 
det har nu kommit. Nu förkunnar jag nya ting; förrän de visa sig, låter 
jag eder höra om dem.”

Jag hade sett Guds plan från mänsklig synvinkel och hade i främ-
sta rummet tänkt på vad vi kan göra för att förverkliga den. Nu såg jag 
Guds plan från hans synvinkel. Då fick jag en tro, som jag aldrig förr 
hade haft. Hela Guds auktoritet klingade i det profetiska ordet: ”Och 
det skall ske…” Guds plan skall fullbordas, inte därför att människor 
anstränger sig, utan därför att Gud står bakom. Profetiorna kommer 
att uppfyllas såsom det står skrivet, hur mycket än fienderna försöker 
att hindra dem.

Hur får man denna tro?
Genom att se hur det profetiska ordet har fullbordats. ”Se vad jag 

förut förkunnade, det har nu kommit.”
Paulus vittnade om Guds rike och om Jesus ut ifrån Mose lag och 

profeterna. Han sade med andra ord: - Det som profeterna förkunna-
de, har nu kommit. De syner de fick från Gud är just vad vi nu ser för 
våra ögon.

Det profetiska ordet kommer att uppfyllas till dess allt, som står 
skrivet är fullbordat. Vi har sett en del av Guds plan för mänskligheten 
bli förverkligad. Vi kommer att få se hur slutet också blir verklighet. 
Om vi tror det eller inte, kommer det i alla fall att ske. Gud slutar inte 
med halvgjort arbete. Vi kan fördröja Guds plan eller påskynda den. 
Ändra den kan vi inte. Så som Herrens mun har talat, så blir det. …

Kristenheten skall åter få uppleva den helige Andes makt och led-
ning. Nya, stora skaror av lydiga redskap skall åter draga ut dit Anden 
leder, och Guds plan skall förverkligas med hast.
—Rolf Wiström, Guds plan för Norden (Evangeliipress, 1952) s. 28-32.

Kjell Sjöberg –  
Andliga vikingar (1985)

”Herren vill göra Nordens länder till en enda stor missionsstation 
med ett starkt missionsintresse i riktning Europa.

Jag har visionen om ett nytt vikingatåg till Europa. Då tänker jag 
på Europa-kampanjer med team av ungdom, som reser till Europas 
länder för att evangelisera. Men jag tänker också på andliga gerilla-
grupper, som reser till Europas städer på böneuppdrag för att i Anden 
strida emot mörkrets makter för att befria människor och bana vägen 
för skördetider och Guds rike.” 
— Kjell Sjöberg, Andliga vikingar (Salt & Ljus, 1985) s. 135.

Gunnar Brudeli, Norge –  
En syn i november 2006

”Jag stod på en stor karta över Europa. Plötsligt blir alla de nordis-
ka länderna färgade blodröda. Så börjar det flyta 4 röda strömmar från 
Norden neröver kartan, genom de europeiska länderna och till Israel. 
Strömmarna blev bredare och bredare och fyllde till slut alla länder 
i Europa. Den västliga strömmen gick över från Spanien till Marocko 
och följde Medelhavskusten till Israel. Strömmarna var människor 
som gick med evangeliet för att re-evangelisera Europa. Strömmarna 
hade blodets färg. Uppdraget kommer att kosta martyrers blod på vä-
gen tillbaka till Jerusalem.”

Under Nationella Bönedagar för Sverige i Filadelfiakyrkan i 
Stockholm i januari 2007 bekräftades synen. En pastor som hörde det-
ta, sa efteråt: ”Det stämmer. Jag har sett precis samma syn.” 
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Sebastian Stakset –  
Vi vänder om (2017)

Vi har gått vår egen väg alltför länge 
I stolthet föraktat dina ord 
Vi har låtit orenhet få härska 
Och vi har vänt oss mot Ditt folk och Din nation 
I ensamhet har vi övergett de gamla 
Och vi har slutat att skydda våra barn 
 
Vi vänder om och ber om nåd 
Vi vänder om, förlåt 
Vi vänder om och ber om nåd 
Vi vänder om, förlåt 
 
Vi ser Lammets blod som renar hela Sverige 
Och ett folk som nu står enade i dig 
Vi ser Helig Ande som förvandlar detta landet  
Och Ditt kors som nu bärs fram av dig och mig 
Ett folk som rusar fram över fälten  
Som river sönder sina hjärtan inför Dig

—Text & Musik: Sebastian Stakset, Stefan Jernsand, Sarah Lundbäck Bell, Kenneth Lillqvist, Theré-
se Sandström, Joakim Sandström, Daniel Tengberg (David Media AB 2018).

”…men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig 
och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda 
vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och 
skaffa läkedom åt deras land. Mina ögon skall nu vara öppna och 
mina öron lyssna till vad som beds på denna plats. Jag har nu ut-
valt och helgat detta hus för att mitt namn skall vara där till evig 
tid. Och mina ögon och mitt hjärta skall alltid vara där.” (2 Krön 
7:14-16)

Alla knän skall böja sig och alla tungor skall bekänna att Jesus 
Kristus Han är Herren.

10 000
     för Sverige

Anmäl dig till ”10 000 för Sverige” och be 
minst 7 min dagligen för en förändring i 
Sverige med följande fyra bönepunkter:

1. En djupgående böneväckelse med minst 10 000 bedjare.
2. Ett uppvaknande och en radikal omvändelse bland kristna till att 

lyda Guds Ord.
3. En genomgripande väckelse där många kommer till insikt om 

sanningen och blir födda på nytt.
4. En politisk förändring med en konservativ regering som står upp 

för familjen, Sverige och Israel.  

gå till sverige714.se
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Helt oannonserat och för det mesta oupptäckt har det i 
modern tid kommit ett nytt kors in i allmänna evangelis-
ka kretsar. Det är som det gamla korset, men annorlunda: 
likheterna finns på ytan, skillnaderna är grundläggande. 

Från detta nya kors har det kommit fram en ny filosofi om det kristna 
livet, och från denna nya filosofi har en ny evangelisk metod kommit 
fram, en ny mötestyp och en ny typ av predikan. Denna nya förkunnel-
se använder samma språk som den gamla, men dess innehåll är inte 
detsamma och dess betoning inte som tidigare.

Det gamla korset hade inget med världen att göra. För Adams hög-
modiga kött betydde det slutet. … Det nya korset strider inte mot det 
mänskliga släktet, istället är det en vänligt sinnad kamrat och är, om 
man uppfattar det rätt, källan till oceaner av moraliskt ren och oskyl-
dig njutning. Det låter Adam leva utan att ingripa. Hans livsmotivation 
är oförändrad. Han lever fortfarande för sin egen tillfredsställelse, han 
bara gläder sig nu i att sjunga lovsång och se på religiösa filmer, istället 
för att sjunga lättsinniga sånger och dricka sprit. Betoningen är fortfa-
rande på underhållning, fastän det roliga nu är på ett högre moraliskt 
plan om än inte intellektuellt.

Det gamla  
och det nya  
korset
A.W. TOZER
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Det nya korset uppmuntrar till en helt och hållet annorlunda 
framtoning inom förkunnelsen. Evangelisten kräver inte att man för-
sakar det gamla livet innan ett nytt liv kan tas emot. Han predikar inte 
motsatser utan likheter. Han söker fånga upp det allmänna intresset 
genom att visa att kristendomen inte ställer några obehagliga krav. 
Istället erbjuder den samma sak som världen gör, men endast på ett 
högre plan. Vad än den synd-galna världen råkar skrika ut för tillfället, 
visas på ett skickligt sätt vara just samma sak som evangeliet erbjuder. 
Det är bara det att den religiösa produkten är bättre.

Det nya korset dödar inte syndaren, det leder honom i en ny 
riktning. Det för honom in i ett renare och trevligare sätt att leva och 
räddar hans självrespekt. Till den som håller på sina egna rättigheter 
säger det: “Kom och ta ut dina rättigheter i Kristus”. Till egoisten sä-
ger det: “Kom och var stolt i Kristus”. Till den som söker spänning sä-
ger det: “Kom och njut av den spännande kristna gemenskapen”. Det 
kristna budskapet har fått det passande stuket i enlighet med den rå-
dande trenden för att det ska godkännas av allmänheten.

Filosofin bakom detta kan vara uppriktig, men dess uppriktighet 
hindrar den inte från att vara falsk. Den är falsk, därför att den är blind. 
Den missar totalt hela korsets innebörd. Det gamla korset är en sym-
bol för död. Det står för det plötsliga, våldsamma slutet för en männ-
iska. Den man som under romartiden tog på sig sitt kors och började 
gå vägen fram, hade redan sagt adjö till sina vänner. Han skulle inte 
komma tillbaka. Han var på väg mot döden. Korset kompromissade 
inte, ändrade ingenting, skonade ingenting. Det dödade hela männ-
iskan, fullständigt och för gott. Det försökte inte förhålla sig väl med 
sitt offer. Det slog grymt och hårt och när det hade fullbordat sitt verk, 
fanns människan inte mer. Adams släkte har en dödsdom hängande 
över sig. Det finns ingen som kan omvandla det och ingen utväg finns. 
Gud kan inte godkänna syndens verkningar, hur oskyldiga de än tycks 
vara, eller vackra i människors ögon. Gud räddar individen genom att 
likvidera honom och sedan uppväcka honom igen till ett nytt liv.

Den förkunnelse som på ett välvilligt sätt jämställer Guds meto-
der och människors metoder är falsk enligt Bibeln och grym mot åhö-
rarnas själar. Tron på Kristus går inte i samma riktning som världen, 
den korsar den. När vi kommer till Kristus för vi inte med oss vårt gam-
la liv upp till ett högre plan. Vi lämnar det vid korset. Vetekornet måste 

falla i jorden och dö.
Vi som predikar evangelium får inte se oss själva som PR-agen-

ter, som ska upprätta goodwill mellan Kristus och världen. Vi får inte 
tänka att vi har fått ett uppdrag att göra Kristus acceptabel för storfö-
retagen, pressen, sportvärlden eller den moderna utbildningen. Vi är 
inte diplomater, utan profeter och vårt budskap är inte en kompromiss 
utan ett ultimatum.

Gud erbjuder liv, men inte ett förbättrat gammalt liv. Det liv som 
han erbjuder är liv ut ur döden. Det finns alltid på bortre sidan av kor-
set. Den som vill ha det, måste gå under staven. Han måste förneka sig 
själv och instämma i Guds rättvisa dom mot honom.

Vad innebär detta för individen, den fördömda människan som 
vill finna liv i Kristus Jesus? Hur kan denna teologi överföras till livet? 
Han måste helt enkelt omvända sig och tro. Han måste överge sina 
synder och sedan fortsätta att försaka sig själv. Låt honom inte skyla 
över någonting, inte försvara någonting, inte ursäkta någonting. Låt 
honom inte försöka att ställa in sig hos Gud, utan låt honom böja sitt 
huvud inför slaget i Guds stränga missbehag och erkänna sig skyldig 
till döden. Efter att han gjort detta, låt honom se upp med enkel för-
tröstan på den uppståndne Frälsaren. Från honom kommer liv och på-
nyttfödelse och rening och kraft. Korset som avslutade Jesu jordiska 
liv dödar nu syndaren, och kraften som uppväckte Jesus från de döda 
uppväcker nu honom till ett nytt liv tillsammans med Kristus.

Låt mig säga till var och en som invänder mot detta, eller räknar 
detta bara som en smal och privat syn på sanningen, att Gud har satt 
sin godkännandesstämpel på detta budskap från Paulus tid till den-
na dag. Vare sig det förklaras med exakt dessa ord eller inte, har detta 
varit innebörden i all förkunnelse, som har bringat liv och kraft till 
världen genom århundradena. Reformatorerna och väckelsepredikan-
terna har lagt betoningen här och tecken och under och mäktiga kraft-
gärningar i den helige Ande har vittnat om Guds godkännande.

Vågar vi, som har fått ett sådant arv av kraft, manipulera med 
sanningen? Vågar vi med våra pennstumpar utplåna ritningens linjer 
eller ändra mönstret, som visats oss på berget? Gud förbjude. Låt oss 
predika det gamla korset. Då kommer vi att erfara den gamla kraften.

A.W. Tozer
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Sångerer

På en avlägsen höjd 
Georg Bennard

1. På en avlägsen höjd stod ett grovt dystert kors
Symbolen av smärta och skam
O, jag älskar det kors, där vår Herre för oss
Blev till döden en smärtornas man

Kör: 
Jag vill älska det urgamla kors
I dess kraft skall jag segra till slut
Jag omfamnar det urgamla kors
Tills mot kronan jag byter det ut

2. O det urgamla kors är tilldragande blott, 
fast höljt utav världens förakt
Sen guds Heliga Lamm, som till Golgata gått
På sargade skuldror det lagt

3. I det urgamla kors, av Guds blod färgat rött, 
En underbar skönhet jag ser
Ty det är på det korset Han lidit och dött 
Han som frälsningens nåd åt mig ger

4. För det urgamla kors, 
jag vill trogen och glad nu bära båd skymf och förakt
Tills Han kallar en dag mig till himmelens stad
För att dela Hans ära och makt

Väckelse och konferenssånger, Ur Förbundstoner,  
Helgelseförbundets förlag Kumla, tredje upplagan 1969.

Som hjorten efter vatten
Emil Gustafsson

1.Min Gud jag sjunker ner, vid korsets fot och ber
Om denna djupa frälsning, som du av nåd beter
Min egen vilja krossa, all själviskhet fördriv
O Gud mig helst förlossa ifrån mitt eget liv

Kör: 
Som hjorten efter vatten jag längtar efter dig
Med Andens hela fullhet O Gud välsigna mig

2. O Jesus helga mig, o drag mig närmre Dig
Och till mitt sinnes ande o Gud förnya mig
Till hjärtats djup mig rena i blodets purpurälv
Mig helt med Dig förena, och fyll mig med Dig själv

3. Det finnes ingen ann, som mig förlossa kan
Och himlen kan ej fylla ett hjärta som Du vann
Ej dina gåvor heller ha värde utan Dig
Blott Du mig tillfredsställer, blott Du är nog för mig

4. Min brudgum rik och skön, jag är Din kärleks lön
Mitt hjärtas djupa längtan är svaret på Din bön
Till Din uppstungna sida jag måste luta mig
O låt mig sedan lida och fröjdas blott i Dig

Väckelse och konferenssånger, Ur Förbundstoner,  
Helgelseförbundets förlag Kumla, tredje upplagan 1969
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Korset där Jesus gav sitt liv
Pelle Karlsson 

1. Han böjde sig ned i ödmjukhet
Blev allas tjänare då
Han tänkte aldrig på sig själv
När han skulle dödsstraffet få
Kärleken kände ingen gräns
När lidandets väg han fick gå

Kör: 
Korset där Jesus gav sitt liv
Det är min glädje och min ära
Korset kärlekens sköna symbol
Det är för alltid sången i mitt liv

2. Korset restes för en värld
Förlorad i mörker och nöd
Gudasonen offret blev
Och vi finner liv i hans död
Jag ville gråta av tacksamhet
Det var mina synder han bar

Han är herre
Pelle Karlsson

Kör: Han är herre, Jesus är herre
Allsmäktig Fader och Gud
Han är herre, Jesus är herre
Han ska regera till slut

1. Böj dej ned
Böj dej stilla invid hans kors
Han gav allt, gav sitt liv
Han ska regera till slut

2. Hör hans röst 
Tala frid som ej världen kan ge
Frukta ej tro hans ord
Han ska regera till slut

Makten är i Jesu händer 
Pelle Karlsson

1. Makten är i Jesu händer
Allt är honom underlagt
Dödens udd är bruten
Ondskans makt är krossad
Han har vunnit seger han har makt

Kör: 
Jesus har makt han har all makt
Han vunnit seger där på Golgata
Jesus har makt han har all makt
Han vunnit seger på Golgata

2. Frukta ej du Guds församling
Herrens Ande bor i dig
Helig eld skall brinna du skall övervinna
Dödens portar hindrar inte dig

Av levande stenar
Av levande stenar som först slipats till
Gud nu förenar och bygga vill
Sitt heliga tempel med återsken
Av klippan Kristus där Gud tagit varje sten Samlingen vid korset i 
Hassela 9-11 aug 2019
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om mitt folk,

som är uppkallat efter mitt namn, 

ödmjukar sig och ber och söker 

mitt ansikte och omvänder sig 

från sina onda vägar, då vill jag 

höra det från himlen och förlåta 

deras synd och skaffa läkedom åt 

deras land.

Sverige 7:14 är en bedjande gräsrotsrörelse, fristå-
ende från SKR och påvens inflytande, som ropar till 
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