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Bygga upp har sin tid
av Fredrik Ekholm
Denna bok är i första hand en självbiografi som in-
nehåller en fascinerande berättelse om hur Gud öppnat 
dörr efter dörr för en vanlig byggare som hållit fast vid 
Guds löften och tillämpat Bibelns principer i vardag-
slivet.
   ”Det du sår får du skörda” går som en röd tråd igenom 
Fredrik Ekholms självbiografi. Läsaren får ta del av fas-
cinerande berättelser om hur Gud har öppnat dörr efter 
dörr för en helt vanlig byggare, som har hållit fast vid 
Guds löften och arbetat för hans rikes utbredning.
   Fredrik Ekholms byggföretag började växa redan under 
lågkonjunkturen och blev ett av stadens mest framgång-
srika. Han stödde skol- och hälsovårdsprojekt i Benin, 
ordnade Israelmöten i sin församling och blev så smånin-
gom både Benins och Israels honorärkonsul i Finland. 
Han började
tillämpa Guds rikes principer i arbetslivet och blev en av 
ledarna för ICCC – den internationella kristna handels-
kammaren. Det är bara några exempel.
   Låt boken inspirera dig att ta steg i tro, bejaka kallelsen 
och vara trogen i det lilla – och se vad Gud kan göra i ditt 
liv.

om författaren:
Fredrik är byggentreprenör som gensvarat på Guds 
kallelse att bygga Hans rike på olika områden, såsom 
församlingsliv, mission, Israel och ICCC, (Internatio-
nella Kristna Handelskammaren) såväl i Finland som 
internationellt. Han har även utnämnts till både Benins- 
och Israels honorärkonsul i Finland.

”När Fredrik nu delar med sig av sina erfarenheter från 
sitt rika liv, är det min förhoppning att många ska uppleva 
samma inspiration till ett liv i trons lydnad.”
j. gunnar olson

”Fredrik skriver historia och tar alltid nya trossteg. Hans bok 
är bok är en fantastisk skildring av ett spännande liv som 
bara måste läsas.”
carl-gustaf severin

“Ärligt och öppet berättar Fredrik Ekholm om sin livsresa och 
om svåra val och prövningar där hans övertygelse ständigt 
mäts mot praktiska omständigheter.”
antero laukkanen
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