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Ge vidare Guds ord 
Här följer en sammanfattning av predikan. 
 
 
Vår vision heter Ge vidare. Avsnitt två i den har rubriken Ge vidare Guds ord, och lyder så här: 

Ge vidare Guds Ord. I Guds Ord finns vägledning, tröst, uppmuntran och riktlinjer för 
oss att lära känna Gud och leva i efterföljelse. Genom att läsa Bibeln, lyssna till Guds 
tilltal och förkunna evangeliet vill vi vara delaktiga i Guds verk i världen. 

 
Idag utgår predikan utifrån en vers i Bibeln som handlar om just Guds ord: Hebreerbrevet 4:12. Sedan 
fokuserar jag på formuleringar i visionen här: läsa Bibeln, lyssna till Guds tilltal och förkunna evangeliet.  
 
1 Ge vidare Guds ord genom att läsa Bibeln 

Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och 
genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats 
uppsåt och tankar.  (Heb 4:12) 

 
Jag älskar den här versen från hebreerbrevet. Det är en fascinerande beskrivning av vad Bibeln är. Jag 
säger Bibeln, för när detta skrivs handlar det ju om Gamla Testamentet, men Jesus beskrivs som Ordet. 
Ordet blev människa: ”Ni har hört att det blivit sagt men jag säger er”. Guds ord är Gamla Testamentet, 
men också det Jesus säger och det som handlar om honom. Guds ord är Gamla och Nya Testamentet.   
 
Men Guds ord? Är det inte människor som skrivit den? Jo, men  Petrus andra brev 1:20-21 säger: 

Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen 
tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av 
den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud All profetia i skriften har 
den helige Ande lett människor att säga. I 2 Tim 3:16 Hela Skriften är utandad av Gud 
och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. 
 

Hela skriften har Gud andats in i. Det är verkligen så att det är Guds ord genom människors ord. Guds 
ord är levande och verksamt. Bibeln är ingen tung, svår och död lagbok. Den är levande och den verkar. 
Den gör någonting med läsaren. Jag skulle vilja påstå att denna bok förvandlat hela vårt land. 
 
I början på 1700-talet, efter Karl XII:s krig, var det nödtid i Sverige. Många människor samlades då i 
varandras hem och man fick en längtan och hunger efter att söka Gud genom Bibeln. Det blev s.k. 
stugmöten i hemmen, där man läste Bibeln och bad och sjöng tillsammans. De här människorna kallades 
för pietister (betyder fromhet) men av vanligt folk kallades man läsare, eftersom man var så ivrig i att 
läsa Bibeln tillsammans. Själva kallade man sig för de väckta – eller frälsta – eftersom man menade sig 
ha blivit räddade eller frälsta från helvetet genom Jesu död på korset. Myndigheterna förbjöd dock detta 
och upprättade något som kallades för konventikelplakatet. Man var rädd att det utifrån stugmötena 
skulle spridas villoläror. Men läsarna blev alltfler och i mitten på 1800-talet svepte stora väckelserörelser 
fram. Man byggde bönhus och kapell som man samlades i när det blev för litet och trångt i hemmen. 
 
Det här är vårt arv. Filadelfiakyrkan och alla frikyrkor i Sverige är en frukt av att dessa människor ihärdigt 
sökte Gud genom Bibeln. Fick det någon betydelse för vårt land? 
 
Det var mycket fattigt i Sverige för 170 år sedan. Det var svält, missär, sjukdom och det fanns fattighus. 
Många (ca 1 miljon) valde att utvandra till USA. Idag är det annorlunda. Vi lever i välfärd. Det har gått 
bra för Sverige och vi har det bra. Jag tillhör de som tror att dessa väckelser från 170 år bakåt tiden och 
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återkommande sedan dess har varit bra och glädjande för hela vårt land. Folk slutade att dricka sprit, 
som var en stor orsak till eländet, och med Jesu kärleksbudskap växte också medvetenheten om att man 
har medmänniskor man ska älska och ta hand om. Nu fick man också en framtidstro och med det ett 
entreprenörskap som gjorde att fler sattes i arbete. Visst fanns det andra faktorer än den kristna tron 
som gjort att Sverige gått från att vara fattigt till att bli rikt, men att Guds ord blev levande för våra 
förfäder ser vi frukten av idag. Frågan är bara om vi själva förstår det. 
 
Hur ser det ut idag med läsandet? 2016 gjorde tidningen Dagen tillsammans med Svenska 
Bibelsällskapet och Svenska evangeliska alliansen en undersökning. De frågade 1 000 personer om deras 
bibelläsning. 7 % svarade att de läser Bibeln åtminstone någon gång i månaden. 2 % läser dagligen. Det 
är ju inte så många, men i alla fall bättre än den undersökning som Sifo gjorde 2009, och som sade att 
1 % av svenskarna läser Bibeln. Vi är inga läsare längre. Vad kommer det att få för konsekvenser för 
framtiden? Det är så synd för våra förutsättningar är oändligt mycket bättre än på-1800 talet. Vi har 
tillgång gratis till tio olika svenska översättningar i appen You Version. Goda Nyheter delar ut gratis på 
många ställen och Biblar är inte dyra och finns att köpa på många ställen.  
 
När många människor får en hunger efter Guds ord och vill följa det då kommer en stad och ett land i 
rörelse. Det är min övertygelse och det är vår vision. Är det något som vi kan bedja om så är det just att 
det skapas en hunger efter Guds ord. Att det blir läst, att det blir levande, att det förstås på rätt sätt och 
att vi gör det tillsammans.  
 
2 Ge vidare Guds ord genom att lyssna till Guds tilltal  

Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och 
genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över 
hjärtats uppsåt och tankar.  (Heb 4:12) 

 
Plötsligt görs här en liknelse om Guds ord som ett svärd. Alltså något som en soldat använder för att 
strida. Det används också i Efesierbrevet 6 om den andliga vapenrustningen, där det sägs att Andens 
svärd är Guds ord. Anden och ordet skär in skarpt i det allra innersta. 
 
Gud talar genom sitt ord. Man kan studsa till och förundras över hur träffsäkert ett bibelord kommer 
rakt in i ens liv. Jag minns en kväll när jag skulle gå och lägga mig. Jag stod inför ett beslut – hade redan 
bestämt mig för en sak – men fick ingen frid över det, trots att det verkade mest rimligt. Jag vaknade 
mitt i natten och kände oro och jag sade till Gud: "När jag vaknar i morgon, kommer jag direkt att gå upp 
och läsa i Bibeln. Då vill jag ha klart besked i denna fråga." När jag stigit upp, slog jag upp det ställe där 
jag höll till i min bibelläsning och läste ett kapitel. I det kapitlet såg jag tydligt hur svaret fanns, till och 
med på två ställen. Då sade jag till Gud: "Du har talat. Jag ändrar mitt beslut." Därefter kom en enorm 
frid över mig. Jag kände, jag bara visste att det var Gud som talade och han bekräftade det. Det var 
precis som ett svärd trängde sig in i mitt innersta och gjorde det tydligt.  
 
Ibland kan man få sådana här specifika tilltal, men det kan man inte alltid förvänta sig. Guds ord beskrivs 
av Jesus som sådd. Man sår och sedan växer det. Gud talar alltid genom sitt ord, det är min övertygelse, 
men ofta som sädeskorn i oss som gror och växer med tiden. Små frön som får mig att växa i min tro 
som kristen.  
 
Guds ord skiljer på själen och anden i en människa. Som en själslig varelse lever jag i den här världen 
med sinnen och känslor. Men genom den helige Ande kan jag få ett himmelskt perspektiv på saker och 
ting. Det leder till ett liv i tro istället. Ett liv i tro, som kan ge ett annat ljus över saker och ting och som 
också kan skänka ro för själen trots att det kanske är kaos runtomkring. Det är det vi säger i visionen när 
vi säger "I Guds Ord finns vägledning, tröst, uppmuntran och riktlinjer för oss att lära känna Gud och leva 
i efterföljelse." Bibeln ger oss en stabil grund att bygga våra liv. på Tron är inte bara en känsla, utan 
något fast och stabilt. 
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Jag skulle verkligen vilja slå ett slag för dig som har dålig självbild här. Som kanske tror att det bara är de 
kunniga och teologerna som har något att säga när det gäller vad Bibeln lär. Man kan vara förvånad över 
hur Sebastian Stakset kan stå på scenen och undervisa med sådana sanningar från bibelordet som han 
gör. Han har ingen utbildning. Men man kan se att det är Guds Ande som har uppenbarat saker i Skriften 
för honom. Och den Ande som han har, den har också du. Tillsammans kan vi läsa Bibeln och var och en 
kan ha något att bidra med. För det är faktiskt så att författaren till Bibeln bor i dig. Så brukar jag be i alla 
fall: "Uppenbara för mig, du helige Ande, vad den här texten vill säga. 
 
3 Ge vidare Guds ord genom att förkunna evangeliet  

Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och 
genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över 
hjärtats uppsåt och tankar.  (Heb 4:12) 

 
Förkunna evangeliet. Här har vi valt att inte säga förkunna Guds ord eller Bibeln. Även om jag tror att 
alla kan få uppenbarelser i Guds ord, kanske inte alla kan vara lärare. Däremot tror jag att alla kan peka 
på det glada budskapet om att Gud sänt sin son Jesus till oss som dött och uppstått för oss, alltså 
evangeliet. Den största glädjen jag har hittat, är när jag får ha ett bra och uppriktigt samtal med en 
människa som längtar efter få möta Gud.  
 
De allra bästa evangelisterna det är de nyfrälsta. Det är ju rimligen så att de har minst kunskap, men på 
något sätt blir deras upptäckt av den kristna tron smittande. De har upptäckt att Guds ord dömer över 
hjärtats uppsåt och tankar. Vad betyder det? Jo Guds ord tränger in i dig och mig och gör det uppenbart 
vad hjärtat vill och vad mina tankar tänker. De går ofta isär. Det blir en stor kontrast mellan vad Jaget vill 
och vad Gud vill med mitt liv. "Ske din vilja inte min" eller "Den som mister sitt liv för min skulle skall 
finna det". Den här upptäckten blir så levande och verklig och fantastisk för en nyfrälst att han eller hon 
gärna talar om det. Man har upptäckt att livet med Gud är så mycket mer värt än livet utan Gud. 
 
Viktor John uppmuntrar de nyfrälsta i Indien att direkt berätta sin upplevelse. De gör det, och antalet 
kristna växer lavinartat där. Ivern brukar hålla i sig i ungefär två år, ungefär som en förälskelse och sedan 
lägga sig, men det finns en fara här. Man kan vara nöjd med att få läsa sin Bibel, sitt älsklingsord, få 
känna att Gud talar, men hålla allt för sig själv. Det är inte tänkt så med Guds levande ord. Det ska 
spridas ut. Det har jag emot dig att du har övergett den första kärleken. Även i ett långt äktenskap kan 
man hitta tillbaka till den första kärleken. Vill du be om det? Att du ska hitta tillbaka till den första 
kärleken till Guds ord och till Jesus själv? Det får du göra. Det är det som är nåden. Det finns ingen 
fördömelse för den som tillhör Jesus. 


