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GUDS ELD. 
 
 

Eftersom vi i år har fått på vår hemsida länkar till Affisch och även till Informationsbrev så  
kommer nu det första, som skrivs av ordf. för Kristen Gemenskap i Danderyd Gunno 
Nylander. 
 
Efter flera års bön för de boende i Danderyd och sökande efter Guds ledning kände vi för att 
börja en utåtriktad evangelisationssatsning. Detta i ekumenik med andra troende som var 
beredd att gå ut med evangeliet för att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd 
och tillsammans med andra kyrkor. 
 
När vi började verksamheten 2006 i Norakyrkan så manifesterade Gud sin sanktion över det 
verk han av nåd bett oss utföra. Vid flera tillfällen såg nämligen flera personer oberoende av 
varandra en eld över talarstolen, likt den vi läser i Bibeln om att Mose fick uppleva vid den 
brinnande busken.  
Vid ett tillfälle fick en kvinna se denna eld och därefter såg hon hur taket öppnades och en 
glimt av himlen blev synlig. Då blev hon helad i sin rygg. Vi har en stor och allsmäktig Gud 
som inget är omöjligt för. 
 
I kommande brev berättar vi om flera märkliga under som Gud har gjort. 
Sök Dig närmre Jesus han som älskar Dig och förmår att göra allt. 
Vi önskar Dig Guds rika välsignelser! 
Gunno Nylander 
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KALLELSEN. 
 

 

Min kallelse och mitt engagemang för att ”starta Kristen Gemenskap” föddes redan när jag 
bodde i Australien. 
Vi hade under de 13 åren där prenumererat på tidningen Dagen. När jag läste den och inte 
minst mötesannonser, upplevde jag ibland hur Guds kraft strömmade genom mig. 
Vid ett besök i en kyrka i Brisbane av en pastor från England känd som profet, som i mötet 
gick ner i gången, kallade ut mig och min fru ur bänkraden och gav en profetisk hälsning om 
att ”Han ska sända dig till människor som är förberedda för dig. Dessa som ännu icke känner 
dig vem du är, men Gud vet att du är den mannen” osv. 
Guds hand var med i mycket mer som jag inte går in på här. 
På hemresan till Sverige mellanlandade vi i Nya Zeeland. På söndagen upplevde jag att vi 
skulle gå till en gudstjänst, slog upp telefonkatalogen och kände för en kyrka, där alla för mig 
var okända. 
Under gudstjänsten så började olja att flyta från pannan ner i skägget, torkade med en 
pappersservett som blev våt av oljan.  
Detta är upplevelser som jag med stor ödmjukhet och tacksamhet till Gud vittnar om i vilka 
jag ser hans stora omsorg om de sina.  
Strax efter inflyttning i vår bostad i Danderyd, besökte jag en bönesamling där. Vänner i 
bönegruppen uttryckte sin uppfattning att jag var sänd av Gud, vilket bekräftade profetian i 
Brisbane. All ära till Gud. 
Det är välsignat att ha Jesus som sin vän! 
Fridshälsningar 
Gunno Nylander 
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KROSSAD FOT. 
 
Råkade ut för en olyckshändelse med följd att den högra hälen hade krossats.. 
Vid ankomst till sjukhuset stod röntgenläkaren och kirurgläkaren redo att undersöka min fot. 
Efter c:a 10 röntgenplåtar tagna och utstuderade fick jag utlåtandet att det ser mycket illa ut. 
Kirurgen förklarade att hälben är ihåliga och det har krossats i små bitar och en del av dessa bitar har 
hamnat i detta ihåliga utrymme. 
Jag frågade hur stor möjlighet är det att operera hälen så att den kommer att fungera igen? 
Kirurgen sa att det inte går att operera den utan det enda som kan göras är att sätta in en stålled. Varpå 
han förklarade innebörden av detta, att jag inte kommer att kunna vicka foten i sidled, vilket skapar 
problem att gå längs sluttande plan och tennis kommer jag inte att kunna spela. Det innebär också att 
gångstilen inte blir som förut utan en ”rullande” gång med denna fot. 
Ju mer han berättade ju ”svartare” blev situation för mig. Jag började fundera över om det fanns någon 
annan möjlighet, jag som knappt har varit sjuk under mitt liv och nu ska jag bli handikappad och inte 
kunna spela tennis osv. Funderade över om det kunde finnas någon annan duktigare läkare som kunde 
hjälpa mig och kostnaden fick inte begränsa denna tanke/plan. 
Där jag ligger på sjukbåren i min förtvivlan så hör jag en röst som viskar i mitt öra ”Jag är den större 
läkaren” och denna röst kände jag igen att det var Jesus Kristus som talade. 
På en gång blev situationen ljus för mig och jag sa till kirurgen att om ni kan trycka till benflisor så de 
kommer på plats är det bra men jag vill inte ha någon stålled. 
Varpå han sa att du är chockad efter olyckan så vi kör upp dig på en avdelning där du får vila tills i 
morgon så kommer jag och samtala med dig då. 
På söndag fm. kom läkaren och berättade att han hade bokat in operation för mig på tisdag. 
Därmed sa jag att om han kunde trycka till benbitar i rätt position är det bra, men jag vill inte ha någon 
stålled, därför att Jesus kommer att hela mig, varpå han något överlägset tittade på mig, smålog och sa att 
vi ses på tisdag. 
Jag var helt övertygad om att Jesus skulle hela mig, men ringde min pastor och bad att han skulle ta med 
ett par äldste (herdar/ledare) och göra enligt bibeln i Jakob 5 att bedja för den sjuke, vilket också skulle bli 
till en uppmuntran för dem. 
Tisdag kom och de hämtade ner mig till operationsavdelningen. Jag påpekade igen att det är bra om de kan 
trycka till några benbitar. De sövde mig och under att jag höll på att somna hörde jag kirurgen säga, ”Han 
tror på Gud”. 
Därefter visste jag inget förrän jag vaknade upp på avdelningen med kirurgen sittande bredvid sängen. 
Jag frågade hur läget var och vad de har gjort, varpå han sa att det ser inte illa ut längre och de hade inte 
öppnat foten. Röntgen som de hade tagit visade att dessa små bitar låg på rätt plats och man såg alla 
skarvar mellan den.  
De satt på ett plastförband och med stor tacksamhet till Jesus för hans helandekraft åkte jag hem. Foten 
blev totalt helad med samma goda rörelsefunktioner som den andra foten. 
 
Ha blicken icke fäst på människor utan fäst på Jesus Kristus Guds Son och förvänta dig ett ingripande i 
ditt liv! 
Gunno Nylander 
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Personligt besök av Jesus Kristus.  
 
 

Torsdagen 2010-10-07 kom Jesus till min arbetsplats i Stockholm. 
 
När min sista patient hade gått och jag var ensam i lokalen, hörde jag sången, 
”I´m knocking on your door” på radio i P2. 
 
Varpå Guds Ande sänkte sig ner över mig och Jesus kom in i lokalen och sa till mig:  
”Jag kommer snart. Gör dig redo, gör dig redo, gör dig redo!” 
 
Jag föll ner på mina knän framför en fåtölj i väntrummet. Jesus lade sin hand på min vänstra 
axel. 
 
Jag blev så förkrossad och grät och bad till Jesus om förlåtelse och rening samt överlämnade 
mig på nytt till 100 % för Jesus. 
 
Jesus förnyade min kallelse till att vittna om min tro på honom, för människor som jag möter, 
att Jesus Kristus älskar dem och vill frälsa dem innan han snart kommer tillbaka för att 
hämta de sina till himlen. 
 
Nu har jag fått större frimodighet och är så fylld av glädje över att få tjäna honom på ett mer 
hängivet sätt. Har efter denna händelse nästan dagligen fått vittna för människor om Jesus. 
 
Agneta 
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UPPENBARELSEN – NÄR GUD VARNAR/UPPMUNTRAR! 
 

Rubricerad uppenbarelse fick undertecknad för några år sedan men har endast vid några slutna 
sammanhang berättat denna. 
Upplever att det är nu tid att gå ut med denna till kristna ledare i första hand men även till övriga. 
Bibeln säger att vi ska ge akt på vår undervisning så räddar vi oss själva och de som vi undervisar 1Tim 4:16, 
därför att en del kommer att falla, trots utförda Guds gärningar säger Jesus ”Jag har aldrig känt er. Gå bort 
ifrån mig, ni laglösa” Matt 7:16, 21, 23 och vidare att inte en enda bokstav/prick av Guds Ord skall förgå 
med varning till den som upphäver ett av dessa minsta bud och lär så. Matt5:17-20, Joh. upp 22:18-19. 
 
Apg 20:28-30… och på hela den hjord som den heliga Ande har satt er att leda. Vi ska som Jesus t.o.m. gå ut 
och söka rätt på det vilsegångna fåret och inte låta en grupp lämna för att få med nya genom anpassningar. 
Alltså vi ska inte anpassa oss efter denna världen/sekulariseringen, Rom 12:2. 
”Om någon talar, skall han tala i enlighet med Guds Ord” 1Pet 4:11.  Alltså tillbaka till bibeln! 
 
Uppenbarelsen: 
Vid ett besök av en familj ville mannen att vi skulle gå runt viken för att få en sjöbild av stugan. Det var 
efter lunch en mulen sommar dag. Vi gick de c:a 2-3 km och samtalade i andliga frågor, under det som jag 
upplevde, en Emmaus vandrarnas atmosfär. Gick ner till bryggans fasta del c:a 7- 10 m  lång. Den hade 
också en flytbrygga i vinkel.. När vi kom ner och stannade på den fasta delen, lyfte blicken och samtidigt 
ser vi hur stugan brinner vilket medföljaren påpekade omg. Vi stod tysta i 5-10min och såg hur den brann 
endast invändigt som ett eldhav c:a 1,7-1,8 m högt från vänstra sidan av allrummet mot balkongdörren och 
matrummet.  
Hans dotter som stått på gräsplanen vände om och börjande att gå tillbaks varpå han lämnade bryggan. 
Jag stod kvar någon minut varpå jag lämnade bryggan under det att elden fortfarande brann. Helt 
plötsligt var det som en kraft vände mig om och gick tillbaks till bryggan. Elden brann fortfarande och 
plötsligt öppnades balkongdörren och elden strömmade ut genom den och så fort som elden passerade genom 
dörren förvandlades den till en eldslåga 1.7-1,8 m hög. Den gick ut över altan i riktning mot samhället och 
en ny mindre eldslåga c:a 1-1,2 m tändes och gick i samma riktning. 
 
Detta talade till mig om att Gud vill rena oss invändigt och påminner oss om att det som byggs med guld, 
silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt, vilket skall 
prövas i eld som består eller bränns upp.  Läs 1 Kor 3:9 – 15. 
Gud sa: ”Om mitt folk 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 7:13-14. 
Jesus sa: ”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så bed om vad ni vill och ni ska få det”. Joh. 15.7 
Gunno Nylander 
 
Har bilder som visar de två risiga träden som totalt skymmer nämnda tre fönster. Trots detta så 
 gav Gud oss ett seende där båda träden var borta och gav en 100% klar sikt av händelseförloppet. 
 
De fyra bilderna. 
Bild 1 är tagen från bryggan mot stugan där dessa två träd skymmer de tre fönstren. 
Bild 2 är tagen genom allrummets fönster mot bryggan som skymmes av dessa två träd. 
Bild 3 är tagen genom altanfönstret mot bryggan som skymmes av dessa två träd. 
Bild 4 är tagen genom matrummets fönster mot bryggan som skymmes av dessa två träd. 
 


