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Från catwalken 
 till PREDIKOSTOLEN

Först omkom hennes pappa i en 
trafikolycka. Två år senare hennes 
syster. När sorgen blev för stor 
flydde hon in i modevärldens gla-
morösa tillvaro. Men fester, vackra 
kläder och modevisningar kunde 
inte ersätta tomheten. Vi har mött 
Paige. Idag kristen internationell 
talare – tidigare modell.

merikanskan Paige Junaeus 
steg in i Citykyrkans kafé i 
centrala Stockholm där vi 
stämt trä!. Att Paige varit 

modell är inte svårt att se. Hennes håll-
ning och hennes gång vittnar tydligt om 
hennes tidigare yrkesbana.

Paige, som växelvis bor i Vadstena i 
södra Sverige och i Los Angeles i USA, 
är i Stockholm för att undervisa på bi-
belskolan i Citykyrkan. 

Paiges livshistoria är inte lik någon an-
nans. Inte bara för att den är just Paiges. 
Utan för att den innehåller allt det där 
som man som människa såväl kan förfasa 
sig över som drömma om: Sorg – smärt-
samma tragedier. Flärd – rikedom, vackra 
tillställningar och berömmelse. 

För Paige tog livet sin första tragiska 
vändning när hon var blott sjutton år. Då 
omkom hennes pappa i en trafikolycka.

– Det kändes som om marken under 
mig försvann när jag nåddes av beskedet. 

A

Paige har kontakt med flera 
kändisar i Hollywood och besöker 
kontinuerlig unga, utsatta tjejer, 
bland annat på Playboy Mansion.



KORT OM PAIGE JUNAEUS
Ålder: 53
Familj: Maken Stig och sonen Stefan. Bror 
Tim Storey.
Gör: Kristen internationell talare
Bor: I Los Angeles och Vadstena
Motto i livet: Att inspirera människor att 
öppna sina hjärtan för en kärleksfull Gud 
och så få uppleva hans kärleksfulla närvaro.

Det var så fruktansvärt smärtsamt och 
kändes så orättvist, berättar Paige. 
Sorgen hade knappt lagt sig förrän nästa 
tragedi drabbade familjen. Bara två år 
efter att Paige pappa hastigt gått bort, 
omkom också Paiges syster i en trafiko-
lycka. 

För Paige, som var uppväxt i en ka-
tolskt troende familj, blev det svårt att 
hantera alla känslor som följde. 

– För mig kändes det som att Gud 
hade tagit både min pappa och min 
syster ifrån mig. Jag kunde inte förstå 
hur Han kunde låta det ske. Det var helt 
obegripligt för mig.

Så istället för att närma sig Gud och 
söka styrka, valde Paige att helt vända 
kyrkan och sin tro ryggen.

Sorgen begravde hon inom sig och 
kämpade febrilt för att återgå till det 
vanliga livet.

I samma veva blev Paige upptäckt. En 
modellagentur fick upp ögonen för den 
långbenta skönheten från Kalifornien 
och erbjöd henne ett modellkontrakt på 
stående fot. Plötsligt öppnades dörrar till 
en värld som nog varje ung tjej någon 
gång suktat efter.

Vackra designkläder, smycken, vis-
ningar, omslag på internationella mode-
magasin och uppmärksamhet blev vardag 
för Paige. Middagsbjudningarna avlöste 
varandra och den ena festen flottare 
än den andra bokades in i almanackan. 
Uppmärksamheten från männen tilltog 
och den ena relationen avlöste den andra. 
De var alla välbärgade, framgångsrika 
och lyckade – i Paiges värld.

Paige levde sin dröm. Trodde hon.
I tio år var det så livet såg ut för Paige. 

Men mitt i den glamorösa tillvaro hon 
befann sig i började hon till slut tröttna. 
Själv beskriver hon det som att tomheten 
höll på att äta upp henne. Som att gläd-
jen dog och motivationen avstannade. 
De glamorösa tillställningarna lockade 
helt enkelt inte längre. Den ytliga tillva-
ron gav henne avsmak.

– Jag började känna mig så trasig in-
ombords. Tom.

Så en kväll vid en middag kom livet att 
återigen ta sig en vändning för Paige.

– Jag var på middag med ett väldigt 
fint och inflytelsesrikt sällskap. Med i 
sällskapet fanns en mycket betydelsefull 
man inom modebranschen och man 

hade sagt till mig att om han gillar dig, 
då kommer han att ta dig till nya nivåer i 
din karriär, berättar Paige och fortsätter: 
– Jag var inte särskilt road av den här 
middagen och hade in i det sista tänkt 
att jag skulle avboka den. Men där satt 
jag. Och så mitt under middagen började 

Gud tala till mig.
Jag upplevde det så tydligt och hörde 

hur någon sa: ”Det som du är mitt uppe i 
nu ber jag dig att inte gå vidare med”.

Efter middagen ville sällskapet följa 
Paige till hotellet. Hela tiden kände hon 
obehag och ville helst bli lämnad ensam. 
Men sällskapet insisterade. Till slut tog 
Paige sin väska och bröt upp från de 
andra. 

– Men då sprang en av killarna jag 
kände ifatt mig och konfronterade mig. 
Han frågade: ”Hur gärna vill du ha den 
här karriären?” Då visste jag svaret. Jag 
ville inte vara med längre. 

Inne på hotellrummet bröt Paige ihop. 
Hon kände sig ensam. Tom. Och trasig. 

Omskakad och gråtande rafsade hon 
ihop sina tillhörigheter på hotellet och 
körde snabbt därifrån. Bilfärden slutade 
illa. När Paige vaknade upp befann hon 
sig på sjukhus. Där började hon be.

– När jag bad kände jag så påtagligt 
hur Gud började läka mitt hjärta. Jag 
kände Guds närvaro och Hans kärlek så 
starkt. Jag kan fortfarande minnas just 
det där tillfället. Därefter gick det fort. 
Paige tog kontakt med en församling 
och började engagera sig. Kärleken till 
Gud blev allt starkare och sakta började 
hon läka på insidan. Samtidigt växte sig 
längtan att få nå ut till andra allt starkare. 
Hon ville berätta. Ville att andra skulle 
få höra om hennes resa. Och förfråg-
ningarna lät inte vänta på sig. Många 
hade hört talas om vad Paige varit med 
om och ville höra hennes berättelse.

Idag, många år senare, är Paige 
en flitigt anlitad pastor och life 
coach. Hon har kontakt med flera 
Hollywoodkändisar och besöker konti-

nuerligt unga tjejer runt om i USA som 
befinner sig i utsatta situationer – bland 
annat tjejerna på Playboy Mansion. 
Tillsammans med sin bror, Tim Storey, 
som är evangelist, jobbar hon aktivt för 
att nå människor som kanske vanligtvis 
inte söker sig till kyrkan.

– Jag vill ut i världen och vinna män-
niskor för Gud, säger hon med efter-
tryck.

Många av Paiges vänner är fortfarande, 
på ett eller annat sätt, verksamma i mo-
debranschen och idag kan hon se både 
för- och nackdelar med den värld som 
alltför många och alltför unga hamnar i.

– Är man förankrad så är faran inte 
så stor. Men har man inte en grund att 
stå på, kan det gå riktigt illa. I jämfö-
relse med när jag var modell är det idag 
mycket råare. Det är mycket alkohol och 
droger och då gäller det att kunna stå 
stadigt. Jag tog åt mig all den där upp-
märksamheten för att jag var helt vilse. 
Då är det lätt att hamna fel.

Som förälder menar hon att just grun-
den är det viktigaste man kan ge ett barn.

– Att visa på Guds kärlek och stryka 
under hur viktigt det är att ha en levande 
relation med Honom, anser jag är det 
viktigaste man kan ge sina barn. Då ger 
man barnet en trygg och stadig grund att 
stå på också senare i livet.

Genom den livsresa som Paige gjort 
har hon lärt sig en sak:

– Vänd inte ditt hjärta bort från den 
stora Hjälparen. Gå till Honom när livet 
känns svårt. Svaren finns i Honom. Det 
är där du får tröst. 

När jag bad kände jag så påtagligt 

hur Gud började läka mitt hjärta
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