
“VI BYGGER EN KYRKA SOM FÖRVANDLAR EN NATION.”

DU kan bygga en kyrka som förvandlar en nation!

Vi pratar ofta om vad vi som kyrka tillsammans upplever att Gud har kallat oss till och vad vi tillsammans 
drömmer om. Det är helt rätt och själva fundamentet i vår kyrka. Men faktum är att vi, tillsammans, består 
av en hel mängd individer som var och en bestämt sig för att göra sin del i det som Gud tillsammans kallat 
oss till. 

Under de första 10 åren var vårt fokus att bygga en kyrka i Stockholm, men för några år sedan uppfattade 
jag att Gud började tala till mig och utmana mig att våga drömma och tala om att bygga en kyrka som kan 
förvandla en nation. På mindre än ett år efter att jag predikade om det för första gången blev vi en kyrka på 
sex platser, i sex olika städer. Det var inget som vi visste om när vi började tala ut det, men Gud har alltid 
större planer än vi kan tänka ut själva. Jag ska erkänna att det sista året har varit ett av de mest fantastiska 
åren i mitt liv, men också det mest utmanande. Men ofta väljer jag att påminna mig om att det var det här 
vi drömde om, det var det här vi bad om. 

En bibelvers som jag levt med under det här året är:

Generation after generation stands in awe of your work, each one tell stories
of your mighty acts – Psalm 145:4 The Message

Det enorma genombrott vi sett det sista året i den unga generationen med över 1000 barn i Hillsong Kids, 
hundratals ungdomar som samlas varje fredag och Summer Camp med över 1500 personer påminner 
mig om vårt uppdrag och ansvar att bygga för framtiden och att varje generation behöver göra sin del och 
springa sin sträcka på bästa sätt. Ingen av oss kan avskriva oss själva från att bli använda av Gud utan att en 
lucka uppstår för de från nästa generation som kommer bakom oss.

För mig är detta kärnan i vårt Heart For The House offer. Att alla gör allt de kan för att vi tillsammans ska 
kunna göra allt det som Gud har anförtrott oss som kyrka. Under de närmaste veckorna kommer vi
fokusera på att berätta om några av de saker som vi vill fokusera på och som vårt gemensamma offer
möjliggör. Det är saker som att bygga vidare på de lokaler vi fått att förvalta, barn- och ungdomsarbetet, 
vårt sociala arbete, vårt missionsarbete och mycket annat. 

Min bön är att var och en som individer och familjer skulle fråga Gud vad han kallar er att ge. För mig och 
Lina har det alltid varit en vandring i tro där vi och så många andra sett i våra liv att när vi bygger Guds 
Hus så bygger han vårt hus. Vår kyrka bygger inte på några få människors stora gåvor eller talanger utan 
på alla våra gemensamma uppoffringar. 

Min bön är att du skulle ta den lapp som du får med här och be och fråga Gud på vilket sätt du ska vara 
med och ge, som privatperson eller företag. 

Jag har också upplevt att vi ska be särskilt för personliga mirakler och genombrott i samband med vårt offer. 
Bibeln är full av exempel på att när vi sår av det vi har så har Gud lovat att göra det som är omöjligt för oss. 
För er som vill finns det tre rader att skriva ner det du, din familj eller ditt företag specifikt står i tro för, så 
kommer vi be för det under hela hösten. Jag är övertygad om att vi kommer se och höra mer vittnesbörd än 
någonsin från detta som en respons på vår tro och Guds trofasthet. 
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