
Den oväntade resan
Ladda ner boken PDF

Simon Ådahl Göran Jacobson
Den oväntade resan Simon Ådahl Göran Jacobson boken PDF

 

Han föddes i Finland och kom tillsammans med sina föräldrar och
fem syskon som invandrare till Sverige under rekordåren i början av
1960-talet. Redan som barn mötte han musiken som sedan skulle
komma att bli en central del i hans liv. Drömmen för den unge
Simon Ådahl var att kunna skriva popmusik med kristna texter,

vilket var totalt otänkbart i dåtidens Kyrksverige. Tillsammans med
sina bröder Dan och Frank utgjorde han istället den unga trion Dan,

Frank & Simon som under flera år gjorde succé med sina
välkammade och stillsamma sånger i de svenska och finska

frikyrkorna.

Simons dröm om att få spela kristen pop och rockmusik skulle dock
komma att bli sann några år senare. Under femton intensiva och
stundtals turbulenta år utgjorde Simon och hans yngre bror Frank,
tillsammans med brödraparet Lasse och Bertil Edin, Sveriges genom
tiderna mest framgångsrika rockband med kristna förtecken, Edin-
Ådahl. Kvartetten skrev historia 1990 när man som första och hittills
enda kristna rockband vann Melodifestivalen med låten Som en vind
och fick representera Sverige i den stora finalen av Eurovision Song

Contest i Zagreb i dåvarande Jugoslavien.

Men berättelsen om Simon Ådahls liv innehåller inte enbart glädje
och ofattbar framgång, utan även en lång och mörk period som

präglades av djup bitterhet när han vände sin barndoms Gud ryggen
och svor på att aldrig någonsin sätta sin fot i en kyrka igen. Hans
livsresa tog trots detta en helt oväntad och dramatisk vändning en



natt på ett hotellrum på Teneriffa.

Idag är Simon Sveriges mest anlitade reseevangelist. Han besöker
kyrkor och församlingar i alla samfund och hans möten präglas av
gudomliga mirakler där människor blir frälsta, helade, befriade och
upprättade. Simon bär ett viktigt budskap på sitt hjärta, att alla

troende har fått precis allt som Bibeln berättar om. Det finns inga
andliga superstjärnor.

Berättelsen om Simon Ådahls liv är en berättelse om förlåtelsens
kraft och vägen ut ur bitterhet och hat. Den innehåller många
komiska, dråpliga, galna och dramatiska samt inte minst

övernaturliga händelser. Den oväntade resan är en bok som inte
kommer att lämna någon som läser den oberörd.

Simon Ådahl har skrivit sin självbiografi tillsammans med
frilansjournalisten Göran Jacobson.

Har du inte läst "Den oväntade resan" ännu, så gör det eller lyssna till
denna ljudbok, studioinspelad med Simon själv som uppläsare.

Ljudboken innehåller förutom nio CD-skivor också en bonusskiva:
den mycket uppskattade skivan "Larm".
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