
Isak	  Spjuth,	  Filadelfiakyrkan	  Örebro,	  2015-‐09-‐13	  
	  
	  
Ordet	  blev	  människa:	  
Guds	  styrka	  i	  mänsklig	  svaghet	  
Här	  följer	  en	  sammanfattning	  av	  predikan	  +	  några	  frågor	  att	  reflektera	  och	  samtala	  kring.	  
	  
	  
Läs	  2	  Korinthierbrevet	  4:7	  
	  
En	  relationssökande	  Gud	  
Bibelns	  berättelse	  skulle	  kunna	  beskrivas	  som	  ett	  enda	  långt	  projekt,	  där	  Gud	  försöker	  visa	  vem	  han	  är	  
för	  oss	  människor.	  Människan	  valde	  bort	  Gud	  och	  gick	  sin	  egen	  väg,	  men	  Gud	  ger	  inte	  upp.	  Han	  söker	  
oss	  människor	  för	  att	  lägga	  ner	  i	  oss	  en	  vilja	  efter	  att	  se	  honom	  och	  en	  längtan	  efter	  att	  få	  lära	  känna	  
honom.	  I	  den	  långa	  berättelsen	  finns	  två	  tillfällen	  när	  Gud	  visar	  sig	  själv	  på	  ett	  extra	  tydligt	  sätt.	  Två	  
Gudsmöten	  som	  båda	  fullkomligt	  chockerar	  mänskligheten.	  
	  
1	   Sinai	  
Höjdpunkten	  i	  Gamla	  Testamentet	  är	  när	  Gud	  möter	  sitt	  folk	  på	  berget	  Sinai.	  När	  Gud	  kommer	  ner	  på	  
berget	  täcks	  det	  av	  moln,	  det	  åskar	  och	  hörs	  trumpetfanfarer,	  Guds	  förtärande	  eld	  slår	  ner	  och	  hela	  
berget	  skakar.	  Det	  beskrivs	  till	  och	  med	  att	  hela	  marken	  förvandlas	  som	  till	  safir,	  så	  att	  himlen	  speglar	  
sig	  i	  marken!	  (Se	  2	  Mos	  19,	  20	  och	  24.	  Notera	  särskilt	  Israeliternas	  reaktion	  på	  mötet	  med	  Gud	  i	  2	  Mos	  
20:18-‐21!)	  Den	  Gud	  som	  Israeliterna	  fick	  möta	  på	  Sinai	  är	  den	  evige	  och	  allsmäktige	  Guden,	  Guden	  
som	  står	  bortom	  all	  tid	  och	  rum.	  Den	  Gud	  som	  är	  så	  helig	  att	  ingen	  synd	  kan	  närma	  sig	  honom	  utan	  att	  
utplånas.	  
	  
Alla	  människor	  har	  ett	  behov	  av	  att	  lita	  på	  något	  som	  är	  större	  än	  oss	  själva.	  Vi	  är	  ju	  begränsade	  
varelser,	  och	  ibland	  behöver	  vi	  något	  som	  är	  mäktigare	  än	  vi	  för	  att	  hjälpa	  oss	  ur	  knipor	  vi	  har	  satt	  oss	  
i.	  Detta	  större	  kan	  för	  vissa	  vara	  Gud,	  men	  det	  kan	  också	  vara	  våra	  sociala	  skyddsnät,	  politiska	  idéer,	  
ödet	  osv.	  Men	  vi	  vill	  inte	  att	  detta	  större	  ska	  vara	  för	  stort,	  vi	  vill	  kunna	  behålla	  kontrollen	  över	  det.	  
Därför	  nöjer	  vi	  oss	  ofta	  med	  en	  ganska	  liten	  Gud,	  som	  inte	  är	  större	  än	  precis	  så	  att	  han	  kan	  hjälpa	  oss	  
med	  våra	  bekymmer.	  Det	  som	  gör	  Israelernas	  möte	  med	  Gud	  på	  Sinai	  så	  chockartat	  är	  att	  det	  blir	  
fullkomligt	  uppenbart	  för	  dem	  att	  Gud	  är	  så	  enormt	  mycket	  större	  än	  de	  hittills	  anat.	  De	  inser	  att	  han	  
står	  helt	  utanför	  deras	  kontroll!	  
	  
2	   Jesus	  
Det	  andra	  chockartade	  gudsmötet	  är	  när	  Guds	  folk	  får	  möta	  just	  denne	  Gud	  som	  en	  liten,	  svag	  och	  
dödlig	  människa	  i	  Jesus	  Kristus.	  Vad	  är	  det	  egentligen	  som	  är	  så	  speciellt	  med	  att	  Gud	  blir	  människa?	  
Det	  är	  inte	  vilken	  gud	  som	  helst	  som	  föds	  i	  Jesus,	  utan	  just	  Sinaibergets	  Gud.	  För	  mig	  är	  det	  en	  ofattbar	  
nåd	  att	  denne	  Gud,	  trots	  sin	  storhet,	  faktiskt	  vill	  ha	  med	  oss	  att	  göra	  och	  att	  han	  bryr	  sig	  om	  oss!	  
	  
Men	  det	  är	  inte	  bara	  två	  möten	  med	  samma	  Gud.	  Vi	  kristna	  hävdar	  envist	  att	  det	  är	  just	  i	  Jesus	  som	  
Gud	  ytterst	  sett	  visar	  för	  oss	  vem	  han	  är.	  Hur	  stor	  och	  mäktig	  Gud	  än	  verkar	  på	  Sinai,	  så	  är	  det	  i	  Jesus	  
han	  verkligen	  låter	  sin	  fulla	  makt	  bli	  synlig.	  (Se	  Joh	  14:9b	  och	  Kol	  1:15-‐20.)	  
	  
Med	  mänskliga	  ögon	  sett	  är	  Jesus	  inte	  speciellt	  mäktig.	  Och	  när	  slutstriden	  närmar	  sig	  mellan	  Jesus	  och	  
världen,	  och	  när	  välden	  kastar	  all	  sin	  makt	  mot	  honom,	  då	  verkar	  han	  inte	  särskilt	  stor,	  tuff	  eller	  
mäktig.	  Och	  världen	  anstränger	  sig	  verkligen	  för	  att	  trycka	  till	  Jesus.	  Man	  skrämmer	  alla	  hans	  vänner	  
till	  att	  överge	  honom	  så	  att	  han	  är	  helt	  ensam.	  Man	  hånar	  honom.	  Man	  torterar	  honom.	  Och	  till	  slut	  
dödar	  man	  honom.	  Var	  finns	  styrkan	  i	  då?	  
	  
Och	  ändå	  säger	  Gud	  just	  detta:	  att	  det	  är	  där	  och	  då,	  när	  Jesus	  hänger	  där	  på	  korset,	  till	  synes	  besegrad	  
av	  mörkret,	  att	  det	  är	  då	  som	  vi	  verkligen	  kan	  få	  se	  och	  förstå	  hur	  mäktig	  Gud	  är.	  
	  



 
 

2	  

Det	  Gud	  lär	  oss	  i	  Jesus	  är	  att	  det	  som	  med	  mänskliga	  ögon	  sett	  verkar	  vara	  mäktigt,	  inte	  är	  någonting	  i	  
jämförelse	  med	  styrkan	  i	  Guds	  självutgivande	  kärlek.	  För	  oss	  kan	  det	  verka	  som	  att	  det	  är	  lättare	  att	  
bryta	  ner	  än	  att	  bygga	  upp,	  men	  för	  Gud	  finns	  det	  inget	  motstånd	  när	  han	  skapar.	  Gud	  kan	  bära	  hela	  
världens	  ondska	  i	  sin	  egen	  kropp	  utan	  att	  gå	  under.	  
	  
Vad	  betyder	  det	  för	  vår	  syn	  på	  Bibeln?	  
Man	  brukar	  ibland	  säga	  att	  ”mediet	  är	  budskapet”,	  och	  jag	  skulle	  säga	  att	  detta	  i	  allra	  högsta	  grad	  
gäller	  för	  Bibeln.	  Om	  Bibelns	  budskap	  är	  att	  Guds	  sanna	  styrka	  blir	  synlig	  genom	  det	  som	  verkar	  vara	  
mänsklig	  svaghet,	  borde	  det	  inte	  gälla	  för	  Bibeln	  också?	  Jag	  tror	  att	  vi	  ofta	  närmar	  oss	  Bibeln	  från	  fel	  
håll.	  Vi	  vill	  att	  Bibeln	  ska	  vara	  ett	  felfritt	  och	  gudomligt	  dokument	  som	  kommer	  till	  oss	  rakt	  ner	  från	  
himlen	  så	  att	  vi	  där	  kan	  hitta	  bevis	  som	  säkrar	  tron	  bortom	  allt	  tvivel.	  Jag	  säger	  inte	  att	  Bibeln	  
innehåller	  massa	  fel	  eller	  motsägelser,	  eller	  att	  den	  är	  totalt	  osammanhängande	  och	  ologisk.	  Men	  det	  
jag	  säger	  är	  att	  det	  är	  lätt	  att	  börja	  i	  fel	  ände.	  (Se	  1	  Kor	  13:1-‐3.)	  
	  
Det	  är	  lätt	  att	  vi	  kristna	  blir	  ”religiösa	  besserwissrar”	  som	  ”alltid	  har	  rätt”.	  
	  
Men	  det	  handlar	  inte	  om	  att	  ha	  alla	  hemligheter	  och	  hela	  kunskapen,	  utan	  om	  att	  lära	  känna	  kärleken!	  
Budskapet	  i	  evangeliet	  påverkas	  helt	  enkelt	  av	  hur	  man	  berättar	  det,	  och	  inte	  bara	  av	  exakt	  vad	  man	  
säger.	  (Se	  1	  Kor	  2:1-‐4.)	  
	  
Så	  hur	  ser	  då	  denna	  Bibelns	  styrka	  ut?	  
För	  mig	  finns	  den	  mycket	  skönhet	  i	  den	  berättelse	  som	  Bibeln	  berättar.	  Skönhet	  i	  vad	  den	  berättar	  om	  
Gud	  och	  om	  hur	  kärleken	  är	  större	  än	  ondskan.	  Men	  det	  är	  inte	  bara	  en	  vacker	  idé	  eller	  önskedröm.	  
Det	  är	  känslan	  av	  att	  dras	  in	  i	  något	  större.	  Att	  få	  dras	  in	  i,	  och	  bli	  en	  del	  av,	  Guds	  historia.	  Och	  ytterst	  
sett	  genom	  att	  vi	  faktiskt	  möter	  Gud.	  Att	  vi	  upptäcker	  att	  det	  inte	  bara	  är	  döda	  ord	  vi	  läser,	  utan	  att	  
det	  finns	  en	  levande	  varelse	  bakom	  dem,	  som	  kommer	  oss	  till	  mötes	  i	  den	  berättelse	  vi	  läser.	  Att	  vi	  
märker	  att	  den	  verklighet	  vi	  läser	  om	  också	  finns	  i	  vår	  vardag.	  På	  det	  viset	  är	  det	  som	  att	  jag	  inte	  tror	  
på	  Jesus	  för	  att	  jag	  tror	  på	  Bibeln	  utan	  att	  jag	  tror	  på	  Bibeln	  för	  att	  jag	  tror	  på	  Jesus,	  för	  i	  mitt	  eget	  liv	  
jag	  har	  möt	  Guds	  styrka	  i	  min	  egen	  svaghet.	  
	  
	  
	  
	  
FRÅGOR	  FÖR	  REFLEKTION	  OCH	  SAMTAL:	  

1)	   Oftast	  har	  vi	  svårt	  att	  ta	  till	  oss	  åtminstone	  en	  av	  dessa	  delar	  av	  Guds	  uppenbarelse,	  hans	  helighet	  
eller	  hans	  närhet.	  Vilken	  har	  du	  svårast	  att	  ta	  till	  dig	  och	  varför?	  

2)	   Om	  vi	  möter	  Guds	  kraft	  och	  helighet	  tydligast	  på	  korset,	  vad	  säger	  betyder	  då	  det	  för	  oss	  om	  hur	  vi	  
ska	  mötas	  som	  gemenskap	  till	  Gudstjänst	  och	  i	  hemmen?	  

3)	   Hur	  kan	  vi	  leva	  våra	  liv	  så	  att	  det	  blir	  tydligare	  att	  det	  är	  Guds	  styrka,	  och	  inte	  vår	  egen	  styrka,	  som	  
är	  verksam	  i	  oss?	  

4)	   Var	  möter	  du	  Guds	  kraft	  i	  Bibeln	  och	  i	  ditt	  liv?	  


