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Till läsaren

Du är ännu inte den du är ämnad att vara.
Den dag jag insåg detta var den dag då mitt liv förvandlades.
Jag kommer aldrig att glömma det tillfälle när jag som universi-

tetsstudent såg mig själv i spegeln och inte tyckte om den person som 
jag såg tittade tillbaka på mig. Det var lördag och en sval höstmor-
gon. Medan jag stirrade på min egen baksmälla och mina insjunkna 
ögon, upplevde jag att jag knappt kände igen den där killen som var 
fångad inuti min spegelbild.

Hur hamnade jag här? Varför gjorde jag det jag gjorde igår kväll? 
Hur blev jag den person som jag är?

På något vis hade jag lyckats lura ganska många människor under 
en ganska lång tid. I mina lärares ögon var jag en ”duktig student”. I 
mina föräldrars ögon var jag en ”duktig pojke”. I mina lagkamraters 
ögon var jag en ”duktig atlet”. I mina festkompisars ögon var jag ”duk-
tig på att ha roligt”.

Hela livet hade jag arbetat på att bevara mitt rykte som ”duktig” 
och på att vara vad alla andra ville att jag skulle vara. Vad tycker du 
om mig? Är jag duktig nog? Räcker jag till?

Ställer du någonsin sådana frågor? Arbetar du hårt på att vara 
andra människor till lags, på att imponera på människor, på att för-
tjäna andra människors kärlek och respekt? Oroar du dig för vad 
människor tycker medan du arbetar på att bevara ditt goda rykte?

Problemet är att ditt rykte inte stämmer överens med den person 
du verkligen är.
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Ditt rykte säger vem andra tycker att du är. Din karaktär är den 
du verkligen är.

Den där oförglömliga lördagsmorgonen kapitulerade jag till slut 
inför den smärtsamma sanningen. Även om jag hade ett gott rykte, 
hade jag inte en god karaktär.

Ledarskapsgeniet John Maxwell har sagt: ”Den bästa definitionen 
av framgång är att de som känner dig bäst, är samma personer som 
älskar och respekterar dig allra mest.” Den där dunkla morgonen när 
jag stirrade in i de livlösa ögonen jag såg i spegeln, insåg jag att de 
som kände mig minst, älskade och respekterade mig allra mest. De 
som kände mig bäst... tja, ingen förutom jag själv kände mitt verkliga 

jag. Ingen kände mig bättre än jag kände mig själv. 
Och inte bara saknade jag kärlek och respekt för mig 
själv – jag föraktade mig själv.

Många hade kategoriserat mig som en duktig 
och fin kille, men det stämde inte alls överens med 
sanningen. Jag var inte någon fin kille. Jag ljög, bröt 
löften och sa halvsanningar närhelst det tjänade 
mina syften. Jag var en tjuv och tog saker som inte 

tillhörde mig för att förbättra min levnadsstandard. Jag var en bedra-
gare som fuskade på tentor och svek mina flickvänner när en sötare 
tjej dök upp. I ärlighetens namn var jag en riktig skitstövel. Det enda 
jag var bra på var att lura människor.

Men jag kunde inte lura Gud. Och jag kunde inte lura mig själv. 
Och det var då det gick upp för mig.

Du är ännu inte den du är ämnad att vara.
Jag försökte leva för bekräftelse från andra människor istället för 

av bekräftelse från Gud. Mitt ego, den där egenkonstruerade iden-
titeten jag jobbat så hårt på att bygga upp, kom från en snedvriden 
kombination av vad jag åstadkommit och av vad andra människor 
tyckte om mig. Om en person tyckte om mig, mådde jag bra. Om en 
person inte tyckte om mig, mådde jag dåligt. Om jag hade framgång, 
vann eller levde upp till andra människors förväntningar, kände jag 
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att jag hade ett värde. Om jag kom till korta, förlorade eller miss-
lyckades, kände jag mig värdelös. Jag älskade mig själv lika villkorligt 
som jag trodde att alla andra gjorde. Den där lördagsmorgonen insåg 
jag att jag inte var tvungen att fortsätta på det viset. Någon älskade 
mig villkorslöst. Tillräckligt mycket för att dö för min skull.

Om du någonsin har känt dig osäker eller otillräcklig, då är den 
här boken för dig. Chanserna är ganska stora att du är precis likadan 
som de flesta andra av oss. Du försöker finna ett värde på fel stäl-
len. Du är benägen att tro på vad andra säger om dig istället för vad 
Gud säger om dig. Du säger att du tror en sak, men lever i själva 
verket med en dubbelmoral och efter en helt annan uppsättning vär-
deringar. Om du kallar dig själv för kristen hoppas du förmodligen 
på att leva ett liv som behagar Gud, men finner ofta att du istället 
försöker behaga andra eller dig själv.

Om detta är något du känner igen dig i, har jag goda nyheter.
Du är ännu inte den du är ämnad att vara.
Istället för att leva med ett ego som drivs av yttre omständighe-

ter och vilar på en acceptans från andra människor, ska vi i den här 
boken upptäcka hur vi kan leva med ett altar ego. Nej, det är inte ett 
tryckfel. Jag pratar inte om ett alter ego som superhjältar har för att 
skydda sin riktiga identitet (till exempel likt Stålmannen som utger 
sig för att vara Clark Kent). Jag pratar om ett Altar ego. Med hjälp av 
Guds ord ska vi lära oss att offra vår världsliga självbild och låta Gud 
ersätta den med sin syn på oss. Istället för att definiera vårt värde 
utifrån andra människors åsikter om oss, ska vi lära oss att leva av 
sanningen om vilka vi är i Kristus. Vi kommer att lägga alla falska 
stämplar och själviska motiv på Guds sannings altare och upptäcka 
vilka vi verkligen är som hans söner och döttrar.

I den här boken kommer jag att visa dig vem Gud specifikt säger 
att du är. Du är hans mästerverk, perfekt skapad som hans avbild 
till att göra vad han redan i förväg har planerat för dig. Du är en 
övervinnare, kapabel att hantera livets alla utmaningar med hjälp av 
den invärtes styrkan från Gud genom hans helige Ande. Du är en 
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ambassadör, sänd av Gud från himlen till jorden för att representera 
honom. Du är inte den andra säger att du är. Du är den Gud säger att 
du är.

I takt med att du upptäcker din sanna identitet i Kristus, kommer 
ditt altar ego att driva dina handlingar och göra det möjligt för dig att 
leva i enlighet med Guds högre värderingar istället för i enlighet med 
den här världens lägre värderingar. Sedan, när du vet vem du är, kom-
mer du att leva med en djup förtröstan på Guds kallelse. Istället för 
att leva en skygg, halvhjärtad och ytlig kulturell kristendom, kommer 
du frimodigt att leva i förtröstan på den Gud som tror på dig.

Är du villig att lägga allt på altaret?
Jag stirrade in i spegeln för nästan tjugofem år sedan och stod inte 

ut med den person som jag såg tittade tillbaka på mig. Vid den tid-
punkten hade jag ingen aning om hur dessa få ögonblick totalt skulle 
förändra riktningen för mitt liv. Även om jag avskydde den jag var, 
upptäckte jag ett hopp att jag kunde bli den jag var ämnad att vara. 
Men för första gången i mitt liv visste jag att jag inte kunde göra det 
på egen hand. Jag behövde inte anstränga mig mer. Jag behövde inte 
vända blad. Jag behövde inte rycka upp mig eller peppa mig själv. Jag 
behövde dö bort från mig själv. Och låta Kristus leva i mig.

Och genom en serie händelser som bara Gud kunde ha orkest-
rerat, var det precis vad jag gjorde. Jag böjde knä inför Gud på en 
fotbollsplan mindre än hundra meter från min ensamma uppgörelse 
vid spegeln och stod sedan upp igen som en väldigt annorlunda per-
son. I målområdet på ena planhalvan gjorde jag omedvetet det nötta 
gräset till ett altare. Jag böjde knä inför Gud och lämnade den gamle 
Craig Groeschel bakom mig. Från och med det ögonblicket var jag 
aldrig mer ensam. Kristus var med mig. Levde inom mig. Älskade 
mig. Förvandlade mig.

Aposteln Paulus sa: ”Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte 
längre jag, utan Kristus lever i mig” (Gal 2:20). Det var det som hände 
med mig. Genom tron var mitt gamla liv borta och korsfäst med 
Kristus. Alla lögner, allt falskspel, all stöld var förlåten och borta.

Till läsaren
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Jag behövde inte längre andra människor för att definiera vem jag 
var. Kristus blev min identitet.

Trots att Gud förvandlade mig andligen på ett ögonblick, har det 
tagit mig åratal att få grepp om vem jag är som ett Guds barn, och det 
är en ständigt pågående process.

För att lära mig vem jag är, har jag varit tvungen att lära mig vem 
jag inte är.

Du är inte vad andra människor tänker om dig.
Du är inte ditt förflutna.
Du är inte vad du har gjort.
Du är den som Gud säger att du är.
Om du inte är en Kristi efterföljare, är mitt mål att hjälpa dig 

bli det. Om du däremot redan är en kristen, är min bön att Gud ska 
använda den här boken för att hjälpa dig leva med ett altar ego. Om 
du är redo att börja bli den du var ämnad att vara, då är detta en bok 
för dig.

Till läsaren
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Del 1
Offra ditt falska jag för att 
vinna din heliga identitet 

i Kristus
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1.

Övervinn stämplarna 
som binder dig

Förlita dig inte för mycket på stämplar,
de är alltför ofta myter.
– Charles H. Spurgeon

Det är ingen hemlighet att jag alltid har varit ekonomiskt försiktig 
– det är åtminstone så jag har beskrivit mig själv. Andra människor 
har däremot inte varit lika vänliga i sina beskrivningar av hur försiktig 
jag är med att spendera pengar. Det smeknamn jag har hört oftast är 
”Craig snåljåpen”, vilket jag tycker är lite extremt. Jag är helt enkelt 
bara mer ekonomiskt ansvarstagande än andra människor, anser jag.

När jag var tonåring och under min tid som student på universi-
tetet märktes inte min ekonomiska själviskhet speciellt mycket. I den 
åldern hade jag inte speciellt mycket pengar att spendera, så det var 
i stort sett uteslutet att ägna sig åt sparande. Visst, man hade kanske 
kunnat se en antydan till min själviskhet. Jag lät kompisar köra för 
att jag inte skulle behöva betala för bensin; jag glömde lägligt bort en 
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väns födelsedag och struntade sålunda även i att ge personen en pre-
sent. På universitetet spred några killar faktiskt ett rykte om att jag 
brukade göra slut med tjejer före Alla hjärtans dag för att jag skulle 
slippa köpa en present till dem! I sanningens namn, om jag någonsin 
gjorde något så lågt, så hände det inte mer än en eller två gånger.

När jag var en ung vuxen med ett riktigt jobb och en riktig lön 
(riktigt låg, men ändå riktig), blev mina själviska tendenser mycket 
mer uppenbara. När Amy och jag gifte oss var min årslön tolvtusen 
dollar. Vi höll tillbaka när det gällde att ge dyra presenter till våra vän-
ner och familjemedlemmar, eftersom vi jobbade på att bli skuldfria. 
Under de första åren hade vi en budget för julklappar på fem dollar 
per person. När människor gjorde narr av oss gav vi efter för trycket 
och ökade vår budget till generösa sju dollar per person. (Innan du 
dömer mig, kom ihåg att sju dollar räckte mycket längre år 1991.)

Men det beteende som cementerade mitt rykte var att jag bru-
kade återanvända presenter. Alla som har en fallenhet för att vända 
på slantarna har någon gång återanvänt en present eller två i sitt liv. 
Jag kan erkänna att jag var bland de allra främsta inom detta område 
och gjorde det till en konst att ge bort saker jag fått i present. För-
utom att jag ville att mina barn skulle undvika att öppna kartongen 
till vissa presenter för att vi skulle kunna ge bort dem till andra barn 
vid behov, så gav jag även regelbundet bort presentkort som jag hade 
fått. Det riktiga klavertrampet inträffade när jag faktiskt blev tagen på 
bar gärning med att ge bort ett presentkort jag fått. Visst, alla miss-
tänkte att jag ägnade mig åt det, men ingen kunde någonsin bevisa 
det, tills den dag när jag gav bort ett presentkort på Chili’s (ameri-
kansk restaurangkedja, övers. anm.) till Mike.

Mike var en målare som gjorde lite jobb på vårt hus. Eftersom 
Mike gjorde ett utmärkt jobb och inte var kristen, ville jag vara ett 
bra vittne genom att ge honom lite dricks för sin insats. Men efter-
som jag inte ville lägga ut några extra pengar, rotade jag igenom mitt 
skrivbord tills jag hittade ett presentkort på en Chili’s-restaurang. 
Det lilla kuvertet som det låg i visade värdet på presentkortet och 
Mike verkade uppriktigt rörd över att få ett presentkort värt tjugofem 

Offra ditt falska jag för att vinna din heliga identitet i Kristus
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dollar. Det verkade gagna alla parter; Mike fick en belöning och jag 
behövde inte lägga ut några extra pengar.

Nästa kväll ringde Mike till mig. ”Craig!” sa han. ”Alla säger att du 
är en snåljåp, men det här är ju löjligt!” Jag kunde höra höga röster 
och ljudet av bestick och tallrikar i bakgrunden.

Åh nej. Jag tänkte febrilt. Vad har jag gjort? Hur visste han?
”Jag är på Chili’s tillsammans med en kompis och försökte pre-

cis använda presentkortet du gav mig”, sa Mike. Hans ord kom ut så 
snabbt att jag knappt förstod vad han sa. ”Vår nota slutade på precis 
över tjugo dollar.”

”Ja”, svarade jag, lika mycket en fråga som ett påstående.
Mike höll inte tillbaka medan han gav utlopp för sin irritation. 

”Det löjliga presentkortet du gav mig var bara värt 2.43 dollar!”
Jag hade gett bort ett presentkort som nästan var helt använt. Jag 

antar att jag förtjänade mitt inte så eftertraktade smeknamn, Craig 
snåljåpen.

Se STämplarna
Jag är inte ensam om att få släpa på ett bagage som rör min identitet. 
Man behöver inte fundera särskilt länge eller hårt för att komma på 
människor som har blivit stämplade. Vi har Attila... Guds gissel. Vi 
har Conan... barbaren. Billy... the Kid. Buffy... vampyrdödaren. Och 
min barndomsfavorit, Nalle... Puh. Rätt eller fel, men människor är 
kända för vad de gör. Tiger Woods var känd för att vara världens 
bäste golfspelare. Olyckligtvis, på grund av sina aktiviteter vid sidan 
av golfbanan, har han nu fått en del mindre fördelaktiga stämplar. 
Vissa människors namn blir till och med synonyma med deras brott 
eller misslyckanden. Ingen vill vara en Thomas tvivlaren.

Jag erkände det negativa smeknamn jag hade förtjänat, och jag 
ska be dig att göra samma sak. Även om du inte fullständigt förtjänar 
vad du blivit kallad, är det ändå viktigt att du erkänner din stämpel 

Övervinn stämplarna som binder dig
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istället för att låtsas som att den inte existerar eller att den inte besvä-
rar dig. Vad har du för stämpel eller smeknamn?

Du kanske är ja-sägaren Johanna, som vill vara alla till lags och 
sällan står upp för dina rättigheter eller vad du själv egentligen vill 
i livet. På grund av din passiva natur har du blivit stämplad som en 
dörrmatta eller en lättövertalad person. Du är alltid bekymrad om 
vad människor tycker och oroar dig för att du har svikit dem, sårat 
deras känslor eller gjort dem besvikna på något vis. Människor kan-
ske har stämplat dig som osäker, tvivlande eller ängslig.

Eller kanske är du mer lik Urban undvikaren, en person som skju-
ter upp beslutsfattande och alltid försöker hålla alla dörrar öppna. 
Åtaganden gör att du känner dig låst eller bunden. Människor säger 
därför att du är opålitlig eller oengagerad.

Eller kanske blir du ofta sårad, vilket har lett till att människor 
tassar på tå runt omkring dig på grund av att du är känd för att vara 
överdrivet känslig.

Kanske förlorar du självbehärskningen lättare än andra männis-
kor. Du tenderar att säga det första som dyker upp i huvudet på dig. 
Människor har stämplat dig som arg och hätsk, ett brushuvud.

Eller du kanske har så mycket att tänka på att du då och då glöm-
mer bort att ringa upp någon som sökt dig eller att svara på ett sms. 
Du är ofta sen till möten, om du ens dyker upp över huvud taget. Och 
du har blivit stämplad som oansvarig.

Kanske har du stått i centrum på alltför många fester. Du har levt 
ett vilt och utsvävande liv och har ägnat dig åt mer än din beskärda 
del av sena nattnöjen. Du har därför blivit stämplad som partypingla 
eller killen som avverkar tjejer på löpande band.

Eller du kanske känner att du inte är bra på något över huvud 
taget. Du är inte sämst, men du är sannerligen inte bäst. Och större 
delen av ditt liv har du kallats medelmåttig. Medioker.

Offra ditt falska jag för att vinna din heliga identitet i Kristus
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Hemlig iDenTiTeT
Oavsett vad du har eller inte har gjort, är Guds kraft tillräckligt stor 
för att förvandla dig. Det finns ingen synd som är för stor för Guds 
nåd. Det finns ingen dålig vana som är för stor för hans helande. Det 
finns ingen stämpel som är för stark för hans kärlek. Låt mig säga det 
igen, för jag vill att du ska tro på detta: Guds kraft är större än ditt 
förflutna.

Och hans kraft är rotad i hans kärlek till dig. Han vet vem du verk-
ligen är, oavsett vilken stämpel du har fått av andra människor – eller 
den stämpel du har gett dig själv. Det som är sant om dig nu behöver 
inte vara sant om dig i framtiden. Målet är inte att du ska uppfinna dig 
själv på nytt genom att sträva efter att vara en perfekt 
person, utan att låta Gud göra en förvandling i ditt liv 
genom att visa på ditt sanna jag som hans avbild, för-
sonad genom Kristus. Vad som en gång var måste inte 
fortsätta att vara. Gud kan och kommer att bryta de 
stämplar som har hållit dig fången.

Du är skapad för mer än vad du har nöjt dig med. 
Du vet att ditt liv inte speglar den du verkligen är djupt 
på insidan. Du vet att det finns mer och du är trött på att nöja dig 
med mindre, men du är bara inte säker på hur du ska göra för att gå 
vidare. Det är dags för dig att lära dig vem du verkligen är och vad du 
är kapabel till.

Det finns så många olika budskap som konkurrerar om vår upp-
märksamhet, som försöker berätta för oss vilka vi är och vad vi ska 
göra, var vi borde handla och hur vi borde rösta, vem vi borde heja 
på och vem vi borde fördöma. Men om vi har bestämt oss för att följa 
Jesus och har accepterat frälsningens ultimata presentkort, som har 
obegränsad täckning vad gäller priset för våra synder, då finns det 
bara en källa till kunskap om vilka vi är och hur vi borde leva.

Det kommer förmodligen att krävas en radikal omskakning av 
den du tror att du är, för att övervinna dina stämplar. Du kanske inte 
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ens kommer att känna igen dig själv när du är färdig med den här 
boken! Mitt hopp är att du ska finna större harmoni och frid i ditt liv, 
en närmare överensstämmelse mellan dina övertygelser och ditt age-
rande. Du kommer inte längre att vara en uppsättning stämplar som 
hålls samman av din acceptans av andra människors uppfattningar 
om dig. Du kommer att se sanningen om vem du är och hur du kan 
leva i friheten av den du var ämnad att vara.

Hej, jag HeTer...
När jag blev kristen bar jag på fler stämplar än bara Craig snåljåpen. 
En del människor kände mig som festprissen som stod i centrum på 
alla fester. De som befann sig utanför vår gemenskap kallade mig ofta 
för en arrogant skitstövel. Poängen är att det kändes som att jag hade 
begått de flesta synder som en person kunde begå. Precis som jag 
berättade i min inledning till den här boken, var min självbild lägre 
än magen på en mask som krälade i dyngan. Jag tyckte inte bara illa 
om den person jag hade blivit, jag hatade mig själv.

Det är därför som Guds sanning om vem jag är förvandlade mitt 
liv och mitt hopp. Paulus skriver: ”Alltså, om någon är i Kristus är 
han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit” (2 Kor 
5:17, min betoning). Oavsett vad andra har sagt eller vad du har trott 
om dig själv, även om de negativa stämplarna är sanna, kan Gud ge 
dig ett nytt perspektiv på dig själv.

Han börjar genom att ge dig ett nytt namn. I Skriften finns det 
många exempel på hur Gud ger nya namn för att ersätta gamla identi-
teter och för att visa på en ny verklighet. I Jesaja 62:2 står det: ”Du skall 
få ett nytt namn, som HERRENS mun skall bestämma” (min betoning).

Kan du föreställa dig: universums Herre ska bestämma ett nytt 
namn åt dig för att ersätta en gammal och sårande stämpel. Gud gav 
nya namn till Abram och Saraj: Abraham och Sara, som betyder far 
och mor till många nationer. Deras nya namn pekade på Guds löfte 
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om de välsignelser som skulle komma. Gud ändrade namn på Jakob, 
som betydde bedragare eller lurendrejare, till Israel, namnet på Guds 
älskade och utvalda.

I Domarboken läser vi om en timid ledare vid namn Gideon. När 
vi först möter Gideon ser vi att han gömmer sig i en vinpress därför 
att han är rädd för fienden, midjaniterna. Men när en Herrens ängel 
uppenbarar sig för Gideon kallar ängeln honom en ”tapper strids-
man”. Gideon blev uppmuntrad och styrkt av Gud och han växte in 
i den sanna innebörden av sitt namn. Gud kan göra samma sak med 
dig, men du måste vara villig att släppa taget om det gamla namnet 
för att växa in i fullheten av din sanna identitet.

Precis som Gideon och Jakob, klamrar vi oss ofta fast vid trygg-
heten i en välbekant, falsk identitet istället för att sträcka oss ut och 
omfamna vår sanna identitet. Människor säger till oss att vi är blyga, 
så vi tillåter aldrig oss själva att ta risker för att träffa nya människor 
och bli mer sociala; vi flyr till tryggheten i vårt undvikande, eftersom 
”det helt enkelt är den jag är”. Eller de säger till oss att vi är roliga och 
förväntar sig alltid att vi ska leverera ett skämt eller något vitsigt, 
men vi blir aldrig utmanade att använda vårt intellekt bakom skämt-
lynnet till något mer betydande.

Jag observerade detta fenomen –  och utmanade det – när jag 
först träffade min fru, Amy, för mer än tjugo år sedan, medan hon 
gick andra året på universitetet. Utöver hennes kärlek till Gud blev 
jag imponerad av hennes kvickhet och skarpa intellekt. Döm om min 
förvåning när Amy en dag i förbifarten berättade att hon bara var 
en medelmåttig student. Medelmåttig student? Det finns ingenting 
medelmåttigt med den här tjejen, kommer jag ihåg att jag tänkte. Jag 
argumenterade därför med övertygelse att hon inte var det minsta 
medelmåttig.

Amy ändrade sig dock inte när det gällde sin självutnämnda 
medelmåttighet. Hon avfärdade mina iakttagelser som resultatet av 
förälskelse, eller smicker. När jag försökte förstå varför hon såg på 
sig själv på det här sättet, förklarade hon att alla – hennes föräldrar, 
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lärare, vänner – alltid hade sagt till henne att hon var en genomsnittlig 
elev. Så länge hon kunde minnas hade alla varit överens om att hon 
inte befann sig i bottenskiktet och att hon aldrig skulle nå toppskik-
tet. Det faktum att hon i huvudsak fick B- och en handfull C-betyg 
bekräftade bara stämpeln.

Efter flera månader när jag hade lärt känna Amy bättre, var jag 
övertygad om att hon trodde på en lögn. Med en börda som jag upp-
levde kom från Gud satte jag mig tillsammans med Amy, såg henne 
i ögonen och sa till henne med all övertygelse jag kunde frambringa: 
”Bara för att alla säger något och till och med tror på det, betyder det 
inte att det är sant. Du är inte medelmåttig. Gud har gjort dig väldigt, 
väldigt smart.”

Amy himlade med ögonen medan hon instinktivt avfärdade mig. 
Oberörd tog jag kärleksfullt men fast tag om hennes ansikte med 
båda händer och sa: ”Lyssna på mig. Jag tror att Gud vill att du ska 
höra det här. Lyssna som om det är han som talar, inte jag. Gud ska-
pade dig inte medelmåttig. Du har storhet på insidan av dig. Det är 
dags att du agerar i enlighet med det.”

Hon fick tårar i ögonen och tittade på mig. Något förändrades 
i det ögonblicket. Jag tror att Amy såg sig själv som Gud ser henne 
istället för hur andra människor såg henne. Hon började inte nästa 
termin som medelmåttiga Amy, utan med ett nytt namn från Gud: 
smarta Amy. Om min berättelse låter lite löjlig eller melodramatisk, 
talar resultaten sitt tydliga språk. För första gången fick Amy bara 
högsta betyg. Med en ny, gudagiven självbild, fick hon aldrig något 
lägre än A-betyg under resten av sina universitetsstudier.

Den STOra uppenbarelSen
Det var inte långt efter den här erfarenheten med Amy som Gud gav 
också mig ett nytt namn – ett som jag kände mig otillräcklig inför. En 
kort tid efter att jag blivit anställd i min församling vid bara tjugotvå 
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års ålder, passerade jag en kvinna inne på kontoret. Hon log stort 
mot mig och sa: ”Hej, pastor Craig”, och fortsatte sedan vidare. Pastor 
Craig? Skämtar du med mig? Jag förtjänar inte att kallas ”pastor!

Jag kände mig obekväm med den här titeln och letade reda på 
min chef, Nick. Jag sa till honom att jag inte var redo att kallas för 
pastor än. Jag visste inte tillräckligt mycket. Jag var inte tillräckligt 
bra. Och jag hade fortfarande alldeles för mycket att lära mig. Pastor 
Nick brast ut i skratt, lade sin hand på min axel på ett faderligt sätt 
och sa: ”Pastor Craig, jag kommer ihåg att jag kände precis som du 
gör. Oroa dig inte. Du kommer att växa in i din nya titel.”

De orden hjälpte till att förvandla mitt liv och samma sak är nu 
sant för dig. Gud kommer att ge dig ett nytt namn och du kanske 
redan vet vilket det är. Du kanske inte känner dig värdig det namnet 
eller förstår hur det gäller dig. Du kanske känner dig ovärdig. Oroa 
dig inte. Gud gav dig ditt nya namn och du kommer att växa in i det.

Du kanske har begått många misstag i ditt liv och bär på skuld. 
Ditt nya namn är Förlåten och du har fått det av Gud. Kanske har du 
kämpat med en fortgående synd, eller det kanske 
finns något hos dig själv som du inte tycker om. Ditt 
nya namn är Förvandlad. Du kanske lever varje dag 
med en smärta från det förflutna. Du kanske har 
blivit utsatt för någon form av utnyttjande eller 
misshandel och vet inte om du kan övervinna det. 
Du har ett nytt namn. Ditt namn är Helad.

Det kan handla om att du vet att du behöver 
axla ett ansvar och leda din familj i riktning mot 
Guds perfekta vilja. Trots att du inte känner dig 
redo, kallar Gud dig för Andlig ledare. Du kanske 
hela ditt liv har brottats med att du äter för mycket 
eller tränar för lite. Acceptera ditt nya namn, Väl-
tränad. Om du någonsin har känt dig som en misslyckad mamma, 
sök då den allsmäktige Guden och äg din roll när han kallar dig Fan-
tastisk och Gudfruktig mamma.

när gud ger 
dig ett nytt 
namn, av sin 

ande och 
genom sin 

Son, kommer 
du att växa in 

i det.
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När Gud ger dig ett nytt namn, även om det känns som om du 
inte kan leva upp till det – oroa dig inte. Med hjälp av hans Ande och 
genom hans Son kommer du att växa in i det.

leva meD eTT SyfTe
Inte bara ska Herren ge dig ett nytt namn, som det står i Jesaja, utan 
ditt nya namn bär också på ett nytt syfte. Återigen är Guds ord rikt på 
exempel. Min favorit är Simon fiskaren eftersom jag kan relatera till 
hans inkonsekvens, misstag och välmenande misslyckanden. Simon 
hade, precis som de flesta av oss, inte de kvalifikationer som förvän-
tas av en andlig hjälte. Många skulle ha beskrivit honom som instabil, 
oförutsägbar och impulsiv. Men Jesus såg mer i honom än andra såg.

Och jag kan försäkra dig om att Jesus ser mer i dig också.
När Jesus kallade Simon att bli hans lärjunge, gav han Simon ett 

nytt namn som innebar ett nytt syfte (se Matteusevangeliet 16). Efter 
att Jesus spelat en omgång andlig frågesport med sina efterföljare 
genom att fråga dem vem de tror att han verkligen är, träffar Pet-
rus mitt i prick med rätt svar. ”Du är Messias, den levande Gudens 
Son.” När Simon erkänner Jesu sanna identitet, kliver han in i ett nytt 
namn för sig själv. Jesus säger: ”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött 
och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är 
i himlen. Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag 
bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över 
den” (Matt 16:17-18, min betoning). Han är inte längre Simon, utan 
Petrus. Han kommer inte längre att kasta ut nät för att fånga fisk, 
utan han är nu en människofiskare. Gud kommer att använda honom 
för att vinna människor till Guds rike.

Om du känner till något om Petrus, så vet du att han inte alltid 
levde upp till sitt nya namn efter att Jesus gett det till honom. (Precis 
som vi, var han tvungen att växa in i det.) Petrus kom till korta i 
sin trofasthet vid ett flertal tillfällen. När soldaterna konfronterade 
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Jesus nära Getsemane trädgård, svarade Petrus med våld och högg av 
örat på en soldat, istället för att svara på det sätt som Jesus hade lärt 
honom. (Jag gissar bara, men jag är ganska säker på att Petrus siktade 
på huvudet och missade.)

Petrus mest ökända misslyckande inträffade inte långt efter hans 
mest frimodiga uttalande. När Jesus förklarade att många skulle 
komma på fall, protesterade Petrus och lovade honom sin trohet. 
”Även om alla andra överger dig, skall jag inte göra det”, förkunnade 
Petrus frimodigt (Mark 14:29). Om du känner till resten av historien, 
vet du att Petrus förnekade att han ens kände Jesus innan tuppen gol 
nästa morgon, och han gjorde det inte bara en gång, utan tre gånger.

Trots att Petrus till en början inte levde upp till sitt nya namn och 
syfte, hjälpte Gud honom att växa in i det. Hans ständiga tillkorta-
kommanden blev hans bästa undervisning om Guds nåd och förso-
ning genom Kristus. Eftersom han blev förlåten mycket, visste han 
hur han skulle predika om omvändelse och förlåtelse. Det är inte så 
konstigt att Gud lät Petrus vara den främste talaren på pingst dagen, 
när han orubbligt uppmanade människor att vända om från sina 
synder och vända sig till Kristus.

Petrus den mjäkige växte in i sitt nya namn och sitt nya syfte – 
Petrus, klippan, kallad inte att fiska efter fisk utan att fiska själar. His-
torien berättar för oss att Petrus dog martyrdöden för sin tro på Kris-
tus. Traditionen säger att hans fiender planerade att korsfästa honom 
på samma sätt som Jesus för att håna hans tro på Kristus. Men Petrus 
bad att de inte skulle göra det, och förklarade att han inte var värdig 
att dö på samma sätt som sin frälsare. Många kristna tror att Petrus 
blev korsfäst upp och ner och på så sätt visade sin kärlek till Kristus 
och sin ovillighet att sluta sitt liv på samma sätt som sin frälsare. Pet-
rus må ha blivit född som kvicksand, men han dog som en klippa.
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Du är eTT geni
När Gud hjälper dig att övervinna en destruktiv stämpel, gör han ofta 
vad han gjorde genom Petrus. Han kommer att ta en av dina största 
svagheter och vända den till en av dina största styrkor. Det har sagts 
att vår svaghet är vår genialitet – det vi kämpar med som mest ger 
ofta den största möjligheten för tillväxt. Det är precis vad Gud gjorde 
i mitt liv. Min Herre förvandlade mitt hjärta och gav mig ett nytt 
namn som bar ett nytt syfte.

Ju närmare Gud jag kom, desto mer övertygad blev jag att Gud 
kallade mig till ett liv av radikal generositet. Med tiden har Gud för-
vandlat mitt hjärta från det hos en snåljåp till det hos en som lever för 
att ge. Även om det började långsamt, växte jag in i Guds kallelse. Jag 
vet nu utan tvivel att ett av mina största syften är att leva långt under 
mina tillgångar och att ge självuppoffrande för att göra en skillnad 
runt om i världen.

Den här passionen har smittat av sig i vår församling. Istället för 
att sälja de produkter som vår församling producerar, strävar vi efter 
att ge bort så mycket vi bara kan. Det är svårt för mig att fatta, men 
mer än etthundratusen pastorer och ledare laddade ner mer än tre 
miljoner videor, predikningar, texter och konstverk förra året från vår 
församlings hemsida. Vi har fått äran att ge bort miljontals exemplar 
av digitala biblar till smarta telefoner varje månad. Vår kyrka har fått 
välsignelsen att vara en partner tillsammans med hundratals andra 
kyrkor som visar mina predikningar varje vecka, helt gratis.

Jag må vara en person som vänder på slantarna, men Amy och jag 
har fått välsignelsen att ge bort så mycket av vår inkomst som möj-
ligt. Förlåt om detta låter som att jag berömmer mig själv – det är inte 
min avsikt – men vi har fått privilegiet att ge bort mina royalties från 
böcker och mina honorar och inkomster som talare för att välsigna 
olika arbeten runt om i världen. Gud tog min största svaghet (själv-
iskhet) och vände den till en av mina största styrkor (generositet). 
Craig snåljåpen finns inte längre. Gud kallar mig Craig den generöse 
och jag växer fortfarande mer och mer in i mitt nya namn och syfte.
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Jag ber att du ska få erfara Guds nåd genom att han avlägsnar en 
elak stämpel som du har haft. Kanske har du gått genom livet och 
kämpat med ett visst beroende. Du har försökt bli fri från det men 
verkar alltid misslyckas. Människor i din närhet känner dig som 
missbrukaren. Men Gud kommer att vända din svaghet till styrka. 
Som Övervinnaren, ditt nya namn, kommer du att leva för ett högre 
syfte.

När Gud hjälper dig att besegra det som en gång höll dig fången, 
kan du göra samma sak för andra. Kanske har du varit överviktig 
större delen av ditt liv och fått stämpeln fet. Gud kan ändra ditt namn 
till vältränad. När du lär dig att äta rätt och träna regelbundet för att 
bygga upp din kropp, kan du hjälpa andra att finna samma frihet du 
har funnit.

Kanske är du dålig på att hantera pengar. Du kanske har levt med 
stämpeln pank eller fattiglapp. Acceptera inte detta som din identi-
tet! Förtrösta på Gud. Du kan börja genom att studera Dave Ramseys 
undervisning (jag känner en kille med en tatuering av Daves ansikte 
på sin arm) och med tiden nå ekonomisk frihet. Sedan kan Gud 
använda dig för att hjälpa andra att nå samma frihet du har funnit.

Gud kommer alltid att ge dig ett nytt syfte tillsammans med ditt 
nya namn.

reviDera framTiDen
Gud kommer inte bara att ge dig ett nytt namn och ett nytt syfte, utan 
genom sin nåd och kärlek kommer han också att ge dig en ny fram-
tid. Jeremia ger uttryck för Guds goda vision för oss på följande sätt: 
”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens 
tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp” (Jer 
29:11). Även om det är lätt att tro det värsta, vill Gud att du ska tro 
det bästa. Han lovar oss aldrig ett problemfritt och bekvämt liv, men 
han lovar att aldrig lämna dig och att alltid älska dig.
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Medan du i bön driver bort stämplar från ditt liv, kanske du 
kommer att vara tvungen att förändra ditt tänkande kring konse-
kvenserna av dessa stämplar för din framtid. Du kanske har fått höra 
något i stil med: ”Du är en sådan där person som alltid är singel.” 

En sådan till synes harmlös mening kanske tar ifrån 
dig hoppet om att en dag få gifta dig och uppleva ett 
välsignat äktenskap. Låt den inte göra det. Kanske har 
andra sagt att du är en person som helt enkelt inte kan 
överlåta dig till något eller någon. Eller att din skils-
mässa gör dig oanvändbar i Guds församling. Borsta 
bort de lögnerna som mjäll från dina axlar.

Om du har kämpat i ditt äktenskap, kan du vara 
frestad att tro att du alltid kommer att få kämpa. Kom 
ihåg att allt är möjligt för Gud. Om du känner dig 
som en otillräcklig förälder och tror att du inte har 
förmågan att uppfostra gudfruktiga barn, slå ner den 
lögnen. När vi vet vilka vi är och växer in i vårt syfte, 
reviderar Gud sättet som vi ser på vår framtid.

Mitt favoritexempel på Guds upprättelse till en 
bättre framtid är historien om en kvinna som levde ett oanständigt 
liv. Den här kvinnan nämns åtta gånger i Bibeln. Sex av de åtta gång-
erna identifieras hon tillsammans med det mörka i hennes yrke som 
skökan Rahab. Genom sitt arbete har Rahab blivit en framgångsrik 
affärskvinna som driver en lönsam verksamhet i Jerikos utkanter. 
Efter att ha gett sin kropp till ett oräkneligt antal män, är jag säker 
på att hon kände en sådan smärta som alla personer i dylika omstän-
digheter så småningom upplever. Föreställ dig hennes inre tankar i 
mörka, ensamma och ärliga ögonblick. Jag är förbrukad. Ingen kom-
mer någonsin att vilja ha mig. Efter allt jag har gjort kommer jag ald-
rig att finna riktig kärlek. Män vill ha mig bara för en enda sak. Om 
det finns en Gud skulle han aldrig kunna älska mig.

Om du kommer ihåg den fantastiska historien, så stöter hon på 
två av Israels spejare som har kommit för att utforska hennes stad. 

när vi vet 
vilka vi är 
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Rahab har hört många berättelser om mirakler som Israels Gud har 
utfört. Rahab riskerar sitt liv genom att gömma spejarna, förmod-
ligen på grund av att hon vill veta mer om deras Gud. Om någon i 
hennes stad upptäcker och rapporterar hennes brott, kommer Rahab 
att avrättas omedelbart för förräderi. Josua 2:11 fångar en vacker bild 
av hennes längtan efter Gud och hennes nyfikenhet på Gud: ”När vi 
hörde detta blev våra hjärtan förskräckta, och nu har ingen mod att 
stå er emot. Ty HERREN, er Gud, är Gud uppe i himlen och nere 
på jorden.” Någonstans längs vägen blir Israels Gud även Gud för en 
prostituerad kvinna.

Skriften beskriver med all tydlighet att vår nådefulle Gud gav 
denna av synden fläckade kvinna ett nytt hopp och en ny framtid. 
Trots att de flesta människor skulle ha trott att Rahab aldrig skulle 
gifta sig väl, träffade hon en gudfruktig man vid namn Salmon, som 
älskade henne troget. Och enligt den första boken i Nya testamentet 
fick Rahab ett barnbarnbarnbarnbarnbarnsbarn vid namn Jesus från 
Nasaret. Det stämmer, världens frälsare är ättling till en prostituerad.

Är det inte dags att ta bort de många stämplar som tryckts på 
ditt rykte och upptäcka vem du verkligen är? Det viktiga är inte vad 
du var, utan vad du kan bli. Och det finns inget namn du har fått 
som är kraftfullare än namnet Jesus. Om Gud kunde föra in Jesus i 
världen som ättling till en prostituerad, föreställ dig då vad han vill 
göra genom dig.

Övervinn stämplarna som binder dig


