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Ett liv utan fruktan
av Jentezen Franklin
vad skulle du göra om du visste att du inte 
kunde misslyckas? 
Hur skulle ditt liv se ut om du inte var rädd? Hur 
skulle ditt liv förändras om du hade en garanti 
för att alla dina största förhoppningar och 
drömmar skulle bli verklighet? Det skulle bli det 
överflödande liv som Gud har tänkt för dig!
   Det är inte Guds vilja för ditt liv att fruktan i 
någon form ska råda över ditt liv. Du är kallad 
till att leva ett liv i frihet. Ett liv utan fruktan ger 
dig de verktyg du behöver för att övervinna de 
vanligaste rädslorna – de där rädslorna som vi 
alla förr eller senare ställs inför: rädslan för att 
misslyckas, rädslan för att bli förkastad av andra 
människor, rädslan för att inte ha tillräckligt 
för att överleva, rädslan för att dåliga saker ska 
hända din familj eller din hälsa, och rädslan för 
döden. 
   Att leva ett liv utan fruktan betyder inte att du 
aldrig kommer känna dig rädd, men det betyder 
att du kan konfrontera din rädsla och övervinna 
den, så att du sedan kan ta risker för Gud och 
lyckas. Du kan vara trygg därför att du vet att 
Gud den Allsmäktige är din tillflykt. Du kan leva 
utan fruktan i alla situationer!

om författaren: 
jentezen franklin är pastor i 
Free Chapel i Gainesville, Geor-
gia, och i Orange County, Kali-
fornien, en samfundsoberoende 
församling med tolvtusen med-
lemmar. Han är också grundare 
av Kingdom Connection Media 
Ministry som med sin internatio-
nella tv- och förlagsverksamhet 
har betjänat kristenheten i över 

trettio år. Hans tv-program Kingdom Connection sänds 
varje vecka över hela USA och över internationella tv-nät-
verk och han har skrivit flera böcker, däribland på svenska 
Hemligheten med fasta och bön och Bryt dig loss. 
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