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NÄR BLIR BIBELNS BERÄTTELSE LEVANDE I OSS? 
Som exempel kan vi ta Petrus möte med Guds Son i Matt 16: 13-18.  
Petrus hade känt snickarens son Jesus från Nazaret, rabbin som hade kallat honom. Nu sker 
det förvandling i Simon/Petrus förstånd och detta kan vi betrakta i fyra steg! 
 

1. Direkt personligt möte med Jesus = konfrontation. 
2. Direkt personlig uppenbarelse för Petrus. 
3. Ett personligt tillkännagivande av denna sanning, uppenbarad för honom. 
4. En öppen och personlig bekännelse av den sanning, som han hade mottagit. 

 

YTTLIG LÄSNING AV BIBELN KAN URSAKA OSTABILITET I KRISTNAS LIV! 
 
Matt 16:13-18   
Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: "Vem säger folket 
att Människosonen är?" 
14  De svarade: "Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon 
av profeterna." 
15  Han sade till dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" 
16  Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son." 
17  Jesus sade till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte 
uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. 
18  Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och 
helvetets portar skall inte få makt över den. 
 

 

 1. HUR BYGGER DU PÅ GRUNDEN 

▪ Bibel - Trons grund 
När du nu har lagt grunden genom ett personligt möte med Kristus, hur kan vi bygga 

på den grund som är lagd? 

Matt 7:24-27 

Lägg märke till att skillnaden mellan dessa två män inte bestod i hur mycket 

prövningar deras hus fick utstå. Prövningarna var lika stora: storm, vind, regn och 

vattenströmmar. Kristendomen har aldrig utlovat en stormfri väg till himmelen. 

Apg 14:22   
och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sade att vi måste gå genom 
många lidanden för att komma in i Guds rike. 
 

Den vägvisare, som erbjuder en väg fri från prövning till himmelen, lär ut en 

villfarelse. Den vägen leder inte till löfteslandet. 
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Vilken är då den verkliga skillnaden mellan de båda männen och deras hus? Den 

förståndige mannen byggde sitt hus så att det säkert kunde motstå ovädret, medan 

den oförståndige mannen byggde på ett sådant sätt att huset inte höll. 

Vad vill då denna bild, huset på klippan, saga oss? Vad betyder den för oss som 

Kristna? 

Jesus gör det enkelt för oss, när han säger: 

Matt 7:24   
Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som 
byggde sitt hus på klippan.  
Att bygga på grunden är helt enkelt att höra och göra Jesu ord. 
 

Att bygga på grunden är helt enkelt att höra och göra Jesu ord.  

När grunden blivit lagd i våra liv, får vi bygga vidare på den genom att höra och göra 

efter Guds Ord - det är att flitigt studera och sedan omsätta Ordet i våra liv. Du lever 

ut Ordet in i livets verklighet. 

 

 

▪ Bevis på lärjungaskap 

Den väsentliga skillnaden mellan en sann lärjunge och en ohörsam är att en sann 

lärjunge HÅLLER KRISTI ORD. 

Joh 14:23   
Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska 
honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 
 

1. Kristi lärjungar håller Guds Ord och detta är den stora skillnaden mellean dem och 
de ohörsamma. 
2. Genom att hållaGuds Ord bevisar lärjungensin kärlek till Gud och detta är orsaken 
till Guds kärlek till lärjungen. 
3. Det är genom Guds Ord, när man håller fast vid det och lyder det, som Kristus 
uppenbarar sig för lärjungarna. 
4. Det är genom Guds Ord, som Fadern och Sonen tillsammanskommer för att ta sin 
boning hos lärjungen. 
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▪ Kärlekens test 
1Joh 2:4,5   

Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och 

sanningen finns inte i honom. 

5  Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål.  
Så vet vi att vi är i honom. 

 
Att hålla Guds Guds Ord är det allt annat överskuggande grunddgraget, vilket skulle 

avskilja dig från världen och utmärka dig såsom en Kristi lärjunge. Det är provet på 

din kärlek till Gud. 

 

▪ Uppenbarelsen 

Apg 2:17   
Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. 
Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män 
skall ha drömmar.  
 

Skriften är den allt annat överskuggande auktoriteten och det sätt på vilket Gud talar 

till sitt folk, uppenbarar sig för sitt folk och leder dem. 

Alla andra slag av uppenbarelse måste prövas enligt Skriften och accepteras endast i 

den mån dessa stämmer överens med Bibelns lära och med de exempel, som finns i 

Skriften. 

1Tess 5:19-21   
Släck inte Anden. 
20  Förakta inte profetior, 
21  men pröva allt, behåll det goda, 
 
Apg 17:10,11   
Redan samma natt skickade bröderna i väg Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit 
gick de till judarnas synagoga. 
11  Judarna där var mer öppna än de i Tessalonika. De tog emot ordet med all villighet och 
forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. 
 
Jes 8:20 
"Till Guds undervisning, till vittnesbördet!" Om de inte talar enligt detta ord finns ingen (ljus i 
dem) morgonrodnad för dem. 
 
 

Du har inte mer rum för Gud i ditt hjärta, 
i ditt liv, 

än du har för Hans Ord. 
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Vi lever i en tid, då det är mycket angeläget och nödvändigt att betona Skriftens 

auktoritet och företräde framför alla andra källor till uppenbarelser och läror. Den 

Helige Andes världsvida utgjutelse kommer att ske i de yttersta dagarna med olika 

övernaturliga manifestationer, enligt Apt 2:17. Emellertid förutsäger Skriften också 

att jämsides med den Helige Andes ökade aktivitet skall en satanisk och demonisk 

makt kämpa mot Guds folk och motsätta sig Guds syfte på jorden. Matt 24:23-25. 

1Tim 4:1-3   

Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla 
sig till villoandar och till onda andars läror. 
2  De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten 
3  och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har 
skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. 
 

Paulus visar också att vårt skydd mot sådana former av religiös villfarelse är att "tro 

och känna sanningen" - det är Guds Ord. Genom att jämföra med Guds Ord kan vi 

avslöja och motstå alla former av satanisk villfarelse. Men för kristna som inte har 

sund tro och kunskap om vad Bibeln lär är det verkligen en farlig tid. 

 
 

 2. GUDS ORDS  AUKTORITET 

 

▪ Bibeln - Guds skriven ord 
 

Bibeln uppmanar oss att studera den själv! Smaka och se! Argumentera inte emot, 

förkasta ingenting förrän du själv funnit vad Bibeln lär. Nöj dig inte med andras 

åsikter eller med traditioner. Tag själv reda på sanningen. Du skall finna, att det 

arbete du lägger ned kommer du att få mångfaldig nytta av. 

 Vi har kommit fram till att: 

1. Den enda sanna grunden för kristen tro är endast Kristus själv - och Honom 

upplevd, uppenbarad, erkänd och bekänd! 

2. Vi bygger på denna grund, Kristus, i våra liv genom att höra och göra Guds Ord - 

d.v.s. genom att studera och omsätta Bibeln. 

Det är Ordet, som bygger upp oss. Det är genom Bibeln, Guds skrivna Ord, som 

Kristus själv, det levande Ordet och det förkroppsligade Ordet, kommer in i våra liv. 

 

"VI ÄR INTE KALLADE ATT TRO PÅ BIBELNS ORD, 

VI ÄR KALLADE ATT TRO PÅ HONOM DEN UPPENBARAR FÖR OSS!" 

Oswald Chambers 
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 Joh 10:34-36   

Jesus svarade dem: "Står det inte skrivet i er lag: Jag har sagt att ni är gudar? 
35  Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar - och Skriften kan inte göras om intet -  

36  hur kan ni då säga till honom, som Fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, 
därför att jag sade: Jag är Guds Son. 
 

Här kan vi urskilja att Jesus svarar med två benämningar på Bibeln, som alltsedan 

dess har använts av alla Hans efterföljare. Det första är GUDS ORD, det andra är 

SKRIFTEN.  Var och en av dessa titlar säger oss någonting om Bibelns natur.  

När Jesus kallade Bibeln "Guds Ord", visade Han därmed att de sanningar, som där 

uppenbarades, inte kom från människor utan från Gud. Många människor har 

använts för att göra Bibeln tillgänglig för världen, men de är endast att betrakta so 

instrument. Budskapet eller uppenbarelsen kommer inte i något fall människor utan 

endast från Gud själv. 

 

När Jesus använder den andra benämningen "Skriften", visar Han därmed Bibelns 

gudomligt bestämda begränsning. Ordet "Skriften" betyder  ordagrant "det som är 

skrivet". Bibeln innehåller inte hela den allsmäktige Gudens kunskap och planer i alla 

aspekter och detaljer eller gudomligt inspirerade budskap. Detta bevisas av att Bibeln 

på många ställen refererar till budskap, som inte återfinns i Bibeln. Apg 17:16-28 

Paulus tal vid Areopagen, Epimenides   

 

Bibelns centrala tema och mål är människans andliga väl. Den uppenbarar syndens 

natur och följder men också vägen till befrielse från synden och dess konsekvenser 

genom tron på Kristus. 

 

Skriften kan ej brytas, delas - den är sanning i sin helhet! 

Joh 10:35 

Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar - och Skriften kan inte göras om 

intet - 

Denna korta mening ger Bibeln den gudomliga auktoritet, som den gör anspråk på att 

ha. Volymer har skrivits för och emot Bibeln, men det enda vi behöver är vad Jesus 

sagt i dessa sex enkla ord: "skriften kan inte brytas , bli om intet." 

Matt 5:17-20   
Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för 
att upphäva utan för att fullborda. 
18  Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick 
i lagen förgå, förrän allt har skett. 
19  Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall 
kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall 
kallas stor i himmelriket. 
20  Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, 
skall ni inte komma in i himmelriket. 
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 EXEMPEL: Kommunikation mellan sateliter och människan/Gud och människan 

genom den Helige Anden. 

 

 

Kom ihåg hur satan frågasätter Ordet.... och med oss då; hur kvävs ordet i oss? 

 

ORDET = SÄD, FRÖ 

Matt 13:3-9   
Och han talade till dem i många liknelser. Han sade: "En såningsman gick ut för att så. 
4  Och när han sådde, föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. 
5  En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom 
det inte hade djup jord. 
6  Men när solen steg, förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot. 
7  En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det. 
8  Men en del föll i god jord och bar frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. 
9  Hör, du som har öron!" 
 
 
 

➢ Vid vägen = inte förstår ordet 

 

➢ Stenig mark = lidande eller förföljelse för ordets skull 

 

➢ Bland tistlar = världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet 

 

➢ I god jord = hör ordet och förstår, och som bär frukt 

 

ANGÅENDE SKRIFTEN..... 

 

Joh 20:30,31   
Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. 
31  Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för 
att ni genom tron skall ha liv i hans namn. 
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▪ Inspirerad av den Helige Anden 
 

2Tim 3:16   
Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse 
och till fostran i rättfärdighet, 
 

2Pet 1:20,21   
Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. 
21  Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av* den 
helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.   
* (utan när i människan föddes vägledning, insikt för Guds perspektiv)  

 

Ps 12:7  
HERRENS tal är ett rent tal, 
likt silver som rinner ner på jorden,  
luttrat i degeln,  
renat sju gånger. 
 

Jorden står för det mänskliga,  
silver är det gudomliga budskapet,  
elden - Guds förtärande eld försäkrar budskapets renhet,  
Sju gånger står i skriften för den absoluta perfektionen av Guds Ords verk,  
                     se Jes 11:2; Den Helige Ande = sju Anden. 
 
Guds Ande, den Helige Anden försäkrar en felfri uppenbarelse trots att den opererar genom 
en svag människa, om vi stå kvar i elden länge nog...... 

 

▪ Evig,  har auktoritet 

Ps 119:89   
För evigt, HERRE, står ditt ord fast i himlen. 
 

Gods ord är evig, inte bunden med tidens begränsning; har Guds eviga sinnelag och 

rådgivning i sig; blev formad före tidens början och jordens skapelse. 

Ps 119:160   
Summan av ditt ord är sanning,  
dina rättfärdiga domslut är eviga. 
 

Med andra ord Bibelns uppenbarelse för oss från 1 Moseboks första kapitel till sista 

kapitel av Johannes Uppenbarelsen är sanningen! 

 

När Kristus Jesus blev frestat av satan i öknen; citerar Jesus tre gånger från femte 

Mose bok "Det står skrivet......". Lägg märke till att även satan accepterar Ordets 

auktoritet! 
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▪ Sammanhängande, komplett, all omfattande 
 

Missions befallningen 

Matt 28:19,20   
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige 
Andes namn 
20  och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill 
tidens slut." 
 

Jesus ger instruktionerna för lärjungarna och Han hade tidigare sagt: 

Matt 23:34   
Därför sänder jag till er profeter, visa män och skriftlärda. Somliga av dem skall ni döda och 
korsfästa, andra skall ni gissla i era synagogor och förfölja från stad till stad. 
 
 och 
 
Joh 14:26   
Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt 
och påminna er om allt vad jag har sagt er. 
 
Gud försäkrar att förvaltarskapet av Bibelns skrifter och dess spridning skall inte vara 
beroende mänsklig observation, minne eller förståelse, fast under den Helige Andes 
undervisning, vägledning och kontroll. Det är ju därför Paulus säger; 
 
2Tim 3:16   
Hela Skriften är utandad av Gud.... 
 

Gamla och de nya skrifterna är lika i auktoritet: 
 
2Pet 3:15,16   
och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder 
Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 
16  och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är 
svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv - 
något som också sker med de övriga Skrifterna. 
 
Matt 5:17   
Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för 
att upphäva utan för att fullborda. 
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SKRIFTENS URPRUNG 
 
Luk 1:3   
Sedan jag noga efterforskat allt från början, har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det 
för dig, ädle Teofilus, 
 
Joh 3:3   
Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds 
rike." 
 
Båda dessa ord har samma betydelse från början; från ovan. 
Alltså här ser vi återigen att den Helige Anden från ovan har försäkrat i samarbete med 
människan, villig att följa vägledningen, skriftens direkta, övernaturliga ingripande och 
operation i mänskligheten. 

 

 3. GUDS ORD FÖRNYAR  

Vilka är de praktiska effekterna av Guds Ord?  

Vad påstå Bibeln om Ordets påverkan i oss? 

Heb 4:12   
Ty Guds ord är levande och verksamt.   
 
Joh 6:63   
De ord som jag har talat till er är Ande och liv. 
 
och vidare 
 

1Tess 2:13   
Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, 
inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord 
som är verksamt i er som tror. 
 
Här ser vi att Guds ord kan inte jämföras med de människan skriver eller talar. 
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▪ Gensvaret avgör verkan - Vändpunkten! 
 

Bibeln klargör för oss; Ordets möjlighet att verka i oss avgörs i det hur vi tar emot 

Ordet. I den grad vi tar till oss Ordet kan den verka i oss! 

Jak 1:21   
Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i 
er och som har makt att frälsa era själar. 
 

Före Guds Ord kan tas emot i våran själ med befriande effekt, måste en del i vårat liv 

lämnas ifrån oss.  Jakob förklarar för oss i detta bibelställe att det är orenhet och 

ondska i alla dess former.  Läs även Ef 5:5. 

Vad är ondska: Gärning och dess konsekvenser 

• synd, syndighet 

• omoral 

• elakhet 

• fräckhet 

• ogudaktighet 

• dåligt beteende 

• självsvåld 

Inte bara mord, våldtäckt, rån, berysningar osv.  

Motsattsen för orenhet och ondska är ödmjukhet. Ödmjukhet inkluderar sakmod, 

mjukheten, uppriktighet, tålamod, öppen hjärta och sinne.  Dessa egenskaper är i 

den inställningen vilket i bibeln kallas för "Guds fruktan", djupt respekt mot Gud. 

 

Ps 25:8-9,12,14   
HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. 
 
9  Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg. 
 
 12  Den som fruktar HERREN får undervisning av honom om den väg han skall välja. 
 
 14  HERREN umgås förtroligt (råd, i hemlighet) med dem som fruktar honom, sitt förbund gör 
han känt för dem. 
 

Skillnaden ligger i åhörarens reaktion gentemot det han/hon hör, lissnar till! 

Guds Ord avslöjar åhörarens inre natur och karaktär och avskiljer olika typer av 

åhörare. 

Om du förkastar och kallar ordet för dumheter har den ingen verkan i dig och om du tar emot 

Ordet hittar du i den Guds befriande kraft! 
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▪ Tron 
NU VÄNDER VI OSS MOT DE SOM TAR EMOT GUDS ORD MED ÖDMJUKHET, UPPRIKTIGHET, 

MED ÖPPEN HJÄRTA OCH SINNE - LÅT OSS SE EFTER VAD ÄR ORDETS PÅVERKAN OCH VILKA 

KONSEKVENSER DEN HAR I OSS.  

 

Först och främst växer fram tron 

Rom 10:17   
Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. 
 
Heb 11:1   
Tron är en övertygelse (hupostasis = substans, essens)om det man hoppas, en visshet om det man 
inte ser. 
 

Tre steg uppenbaras för oss i detta andliga process; 

1. Guds Ord 

2. Lyssna till 

3. Tro 

 

Guds Ord väcker i oss först viljan att lyssna till, vi bli intresserade av berättelsen, 

vårat uppmärksamhet vänder mot det som berättas, det tänds i oss uppriktig 

nyfikenhet att förstå och ta emot budskapet! Sedan från lyssnandet växer det fram 

tro, substans vilket bygger andliga ting. Du behöver tid med Ordet för att utveckla 

tron, tillit! Detta förklarar varför det finns så lite tro bland kristna idag! Om du 

användar bara lite eller okoncentrerad tid med Ordet hinner tron aldrig växa fram i 

dig! 

 

Biblisk tro innefattar inte allt vi önskar, tycker om eller vill. Biblisk tro är tillit i det Gud 

har berättat för oss i hans uppenbarelse - alltså vi litar på det Gud har lovat; det han 

säger gör han också! 

 

Davids tro: 

1 Krön 17:23   
Och nu, HERRE, låt det ord du nu har talat om din tjänare och om hans hus stå fast för evig 
tid. Gör som du har sagt. 
 

Lika så har jungfru Maria biblisk tro när hon konstaterar: 

Luk 1:38   
Maria sade: "Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och 
ängeln lämnade henne. 
 
DETTA ÄR HEMLIGHETEN MED BIBLISK TRO - "SOM DU HAR SAGT"! 
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DET ÄR VIKTIGT ATT FÖRSTÅ - NÄR VI LYSSNAR TILL GUDS ORD - PÅBÖRJAS I 

VÅRAN SJÄL EN PROCESS VILKET BYGGER UPP, UTVECKLAR TRON OCH ATT DETTA 

PROCESS BEHÖVER EN VISS TID FÖR SIG, FÖR ATT DEN KAN BYGGA UPP TRON! 

 

▪ På nytt födelsen 
Det nästa mäktiga påverkan av Ordet i oss är "på nytt födelsen" eller när vi "födds 

från ovan". 

Jak 1:18   
I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en 
förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. 
 
1Pet 1:23   
Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds 
levande ord som består. 
 
Det är principen båda i det naturliga och i det andliga att typen av sed producerar sig likt liv. 
 
1Joh 3:9   
Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, 
eftersom han är född av Gud. 
 
Detta nya människa har fått in i sig Guds liv och kan med dess hjälp leva utan synd, övervinna 
frestelsens makt. (Ef 4:22-24) 
Ditt relation mellan gamla dig och ditt nya liv avgör hur du klarar övervinna syndens makt. 
Genom övning hålls den gamle i ordning och lydnad under den nye mannen, skapelsen! 
 

  

▪ Andlig näring 
 

Det nya livet födds i oss från ovan och behöver näring; modersmjölk. Vi skall upprätthålla det 

nya livet med ren och näringsrikt mat, eller? Det är likt med det andliga, såsom med det 

naturliga livet som födds till världen, barnet måste få rätt näring! Guds Ord har allt för alla 

nivåer, från modersmjölk till fast föda. 

1Pet 2:1,2   
Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. 
2  Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp 
till frälsning, 
 

Här har vi varning! Hur en rent eller färskt mjölken är om den kommer i kontakt med 

någonting orent, syrt kommer den att förorenas och gå till spillo. 

 

Låt oss jobba med våran frälsning med fruktan och bävan (Fil 2:12) och följa uppmaningen i; 
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Heb 5:12-14   
Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare, behöver ni någon som undervisar er igen i de 
första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast föda. 
13  Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett 
barn. 
14  Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att 
skilja mellan gott och ont. 
 

 

Dessa gamla livets orena, syra element kommer att hindra eller kväva Ordets 

befriande, utvecklande och förnyande verkan i oss om vi inte gör upp med den i vårat 

hjärta. Vårat andliga hälsa och tillväxt äventyras av oviljan för ånger och omvändelse! 

 

Vi kan växa, utvecklas till andlig mognad om vi tränar våra sinnen genom att 

studera regelbundet, systematiskt Guds hela uppenbarelse, Ordet. 

 

 4. GUDS ORD; FYSISK OCH MENTAL FÖRVANDLING   

▪ Fysisk helande 
Guds ord är så mångsidig, helt underbar i sitt rikedom att det inte bara ger andlig 

hälsa och styrka för själen, fast också fysiskt hälsa och styrka för kroppen! Vad säger 

psalmisten? 

Ps 107:17-20   
De var dåraktiga och blev plågade för sin upproriskhet och synd. 
18  De kände avsky för all mat och var nära dödens portar. 
19  Men de ropade till HERREN i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. 
20  Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. 
 

Människan måste tyvärr allt frö ofta stå framför återvändsgränd före vi vänder oss helhjärtat 
till Gud. 
 
Jes 55:11   
så skall det vara med ordet som går ut från min mun.  
Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill,  
och utfört det vartill jag har sänt ut det. 
 
HUR KOMMER GUDS HELANDE TILL OSS? ÄR DET HANDPÅLÄGGNINGEN ELLER? 
 
Ords 4:20-22   
Min son, tag vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina ord. 
21  Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. 
22  Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp. 
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Gud själv är i hans Ord och det är genom Ordet han kommer in i våra liv. 
 
När läkaren beskriver medicin för patienten, ger läkaren instruktioner hur medicinet skall tas 
och medlar dessa instruktioner så att de står på medicin paketet. Medicinet skall tas 
regelbundet, enligt given råd. Om vi inte följer instruktionerna kan helandet inte garanteras! 
 
Vilka är instruktionerna? 
 

1. "Var uppmärksam på mitt tal."  
2. "Var hörsam." 
3. "Låt dem inte vika från dina ögon." 
4. "Bevara dem i ditt hjärtas djup." 
 

Om vi har problem med konsentration är det  bra att ta vara på följande råd! 
 
5 Mos 29:29   
Det fördolda hör HERREN, vår Gud, till.  
Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid,  
för att vi skall följa alla ord i denna lag.    (lag=vägvisning) 
 

OM VI TAR EMOT GUDS ORD MED UPPMÄRKSAMHET..... 
KOMMER VI ATT UPPTÄCKA ATT DE ÄR EXAKT VAD GUD HAR LOVAT FÖR OSS: 

LIV FÖR VÅRA SJÄLAR OCH HÄLSA FÖR KROPPEN. 
 

De kristna vilka har mottagit helande kan vittna idag, så som Jesus sa till Nicodemus; 
 
Joh 3:11   
Amen, amen säger jag dig: Det vi vet talar vi, och det vi har sett vittnar vi om, och vårt 
vittnesbörd tar ni inte emot. 
 

Och de som behöver helande eller befrielse; 
 
Ps 34:9   
Smaka och se att HERREN är god.  
Salig är den människa som flyr till honom. 
 
 
Och allt detta utan biverkningar! 
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▪ Ljus och förstånd för sinnet 
 

Guds ord förvandlar vårat mentala tillstånd. 

Ps 119:130   
När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor. 
 
Här talas för oss om två verkan, vilka Guds Ord har i vårat sinne; de ger ljuset och skänker 
förstånd. 
 
 

GUDS ORD UPPENBARAR FÖR MÄNNISKAN MER ÄN 

VI KAN NÅGONSIN UPPTÄCKA MED VÅRAT INTELLEKT. 

 

Guds Ord uppenbarar för oss den sanna betydelsen av våran existense, våran inre natur, 

vårat ursprumg och öde. I ljuset av detta uppenbarelse livet får helt ny vändning och 

betydelse. Vi upptäcker vårat del i Guds gudomliga plan, att vi är värdefulla, kan leva med 

mål och mening i livet, och få våra djupaste längtan uppfyllda. Det eviga livets löfte öppnas 

för oss framför våra ögon. 

 

1Tess 5:8   
Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och 
hoppet om frälsning som hjälm. 
 
Frälsningen i Jesus Kristus ger oss hoppet tillbaka i livet och den bildar skyddande hjälm på 
vårat sinne, tankar! 
 
Heb 4:12   
Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger 
igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats 
uppsåt och tankar. 
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 5. GUDS ORD GER SEGER 

▪ Seger över synd och satan 

Synd 

Hur kan vi övervinna syndens makt i oss? 

Ps 119:11   
Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte skall synda mot dig. 
 

Ps 17:4   
Vad människor än gör tar jag mig till vara för våldsverkares stigar genom dina läppars ord. 
 
Ps 17:4   
Concerning the works of men, By the word of Your lips, I have kept away from the paths of 
the destroyer.(=djävulen) 
 
Var går gränsen för det som är tilllåtet för en kristen? 
 
Bibeln ger inte alltid direkta svar, fast principer enligt vilka Gud vill att vi skall fatta beslutet 
själv! 
 
1Kor 10:31   
Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. 
 

Kol 3:17   
Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, 
genom honom. 
 

ALLT VAD VI KAN GÖRA FÖR ATT FÖRHÄRLIGA GUD  
I JESU KRISTI NAMN ÄR GOTT OCH TILLÅTET;  

ALLT VAD VI INTE KAN GÖRA FÖR ATT FÖRHÄRLIGA GUD  
I JESU KRISTI NAMN ÄR FEL OCH SKADLIGT. 

 

1Kor 6:19,20 
 Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått 
av Gud, och att ni inte tillhör er själva? 
20  Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp! 
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Satan 

Guds Ord ger oss inte endast frihet över synden, den kan befria oss också från satans listiga 

anklagelser och det är därför apostel Paulus säger: 

Ef 6:17   
Tag..............Andens svärd som är Guds ord. 
 
När Jesus blev frästat av satan i öknen citerar Han från femte Mosebok varje gång, "det står 
skrivet..." och använder Ordet som svärd mot satans listiga försök att dra Honom ger i synd. 
 
Där efter får vi läsa: 
 
Luk 4:14   
I Andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen, och ryktet om honom gick ut i hela trakten 
däromkring. 
 
Vid Golgatakors och hos de som uppriktigt tagit emot frälsningens gåva, finns det för oss en 
närvaro av en kraft okännd för människan i allmänhet. Genom blodets verkan i oss och vårat 
vittnesbörd i och genom Guds Ord är den kristnes starkaste vapen! 
 
Andlig kamp kulminerar - Satans vapen är skuld & skam 

Starkaste hemlighet - Upp 12:11 

Upp 12:11   
De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte 
sitt liv så högt att de drog sig undan döden. 
 

• Friköpta - Ef 1:7 

• Rening - 1 Joh 1:7 

• Rättfärdiggjort - Oskyldig  - Rom 5:9 

• Helgelse - Heb 13:12 

 

UTAN HELHETS KUNSKAP OM GUDS ORD OCH HUR EN SKALL BRUKA DEN, HAR DEN 

KRISTNE INGEN VAPEN FÖR ATT MÖTA SATANS ANKLAGELSER OCH ATTAKERA HONOM 

FÖR ATT FÅ MÖRKRETS MAKTER FLY IFRÅN OSS! 
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Kristendom grundar sig på kvalitéer så som ånger. tro, lydighet, offrande, hängivenhet. 

Dessa kvalitéer är de samma för oss alla och har uppenbarats för oss i Guds Ord. Allt annat 

kunskap skall vi vara försiktiga med! 

Kol 2:8   
Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga 
traditioner och stadgar och inte på Kristus. 
 

Paulus varnar också Timotheus: 

1Tim 6:20,21   
Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig, och vänd dig bort från det oandliga, 
tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara 
det. 
21  Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. Nåd vare 
med er. 
 
Idag i många Bibelskolor och teologi studier är det fullt möjligt att komma ut med bristande 

kunskap vad är det som står i Bibeln och hur vi skall använda Ordet i verkligheten! Det är 

därför vi varnas i Hosea: 

Hos 4:6 
Mitt folk går under i brist på kunskap. 

Eftersom du har förkastat kunskap, 
kall också jag förkasta dig, 

så att du inte längre är min präst. 
Du glömde din Guds undervisning, 

därför skall också jag glömma dina barn. 
 

 Om kyrkan lever i en inflätat tillstånd med värdslig gemenskap, budskap och livstil - kommer 

djävulen att ha lite motstånd från dagens kristna! 
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 6. GUDS ORD RENAR 

▪ Rening och helgelse 
Rening och helgelse har en när relation till varandra, även om dessa två processer är 

till en viss del lika är de  inte identiska! Den som blivit renad är inte nödvändigtvis 

helgat, men den som blivit uppriktigt helgat måste också vara renad.   

 

Ef 5:25-27 
  ........., Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, 
 
26  för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet. 
 
27  Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller 
något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. 
 
Jesu Kristi försonande verk, offerdöden vid Golgata kors, har inte blivit fullbordat 
i församlingen och i individen, före de har gott genom reningens och helgelsens process! 
 
 

▪ RENINGEN 

Vad är det som renar oss? 
 
Även före Jesu försonings offer säger han till lärjungarna: 
 
Joh 15:3   
Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. 
 
Här ser vi att Ordet har gudomlig kraft att rena människan! Det andra som renar oss är vad 
apostel Johannes skriver i; 
 
1Joh 1:7   
Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och 
Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 
 
Alltså är det Jesu offer blodets kraft som renar oss, när vi fortsätter att vandra i ljuset. 
 
Gud renar oss alltid genom dessa två medel; vattnet och blodet, de två kompletterar 
varandra.  
 
1Joh 5:6   
Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan 
genom vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen. 
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DET ÄR INTE NOG ATT TA TILL SIG KRISTI LÄRDOM 

UTAN ERFARENHETEN AV HUR KRAFTEN AV JESU KRISTI BLOD 
FÖRSONAR OCH RENAR OSS FRÅN SYNDENS MAKT. 

OCH I ANDRA HAND DE SOM TAR EMOT FÖRSONINGEN 
GENOM JESU KRISTI OFFER BLOD 

SKALL ÖVERLÅTA SIG SJÄLVA 
TILL EN REGELBUNDEN RENING GENOM HANS ORD.  (Fil 2:12) 

 
Allt detta beskrivs i Gamla Testamentet på följande sätt: 
 
2 Mos 30:17-21   
HERREN sade till Mose: 
18  Du skall göra ett kar av koppar med en fotställning av koppar att användas till tvättning 
och du skall ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det. 
 
19  Aron och hans söner skall tvätta sina händer och fötter med vatten från det. 
 
20  När de går in i uppenbarelsetältet skall de tvätta sig med vatten för att de inte skall dö, så 
även när de träder fram till altaret för att göra tjänst genom att tända eldsoffer åt HERREN. 
 
21  De skall tvätta sina händer och fötter för att inte dö. Detta skall vara en evig stadga för 
dem, för Aron själv och hans efterkommande från släkte till släkte. 
 
Om vi tar nu detta bild till Nya Testamentet, så offret vid altaret talar för oss om Jesu 
försonings offer blodet utgjutens för våra synders skull; vattnet vid kopparkaret talar för oss 
om behovet för en regelbunden rening genom Guds Ord. Båda fodras för våra själars eviga 
välgång; vi måste regelbundet ta emot de välsignerser som kommer genom dessa två "för  
att vi inte skall dö". 
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▪ Helgelsen 

Gud i försoningen påbörjade en process var vi tar emot, som en fri gåva,  helselsens 
godumliga "frö". I helgelsen helig görs vi. Vi blir hela som Guds avbild steg för steg! 
 
Helgelsen sker i Nya Testamentet genom fem olika faktorer: 
 

1. Guds Ande 
2. Guds Ord 
3. Altaret 
4. Kristi blod 
5. Vårat tro 

 
Här följer de huvudsakliga texterna: 
 
2Tess 2:13    
Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från 
begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 
 
1Pet 1:2   
Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir 
bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. 
 
Joh 17:17   
Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. 
 
Matt 23:19   
Ni blinda, vilket är förmer, gåvan eller altaret som helgar gåvan? 
 
Gåva vilket offrades till Gud, helgades; gördes hel, avskildes och sedan ställdes till altaret var 
Guds förtärande eld luttrade offergåvan slutligen. Lika så vi Succot, lövhydda festen, sista 
stora skörde festen skall "guldet" renas och helgas, för att sedan offras till Gud! 
 
Apg 26:18   
för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt 
till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är 
helgade. 
 
GENOM SANNINGEN I GUDS ORD SÅ SOM DEN TAS EMOT I HJÄRTAT OCH SINNET, TALAR 

DEN HELIGE ANDE, UPPENBARAR FÖR OSS OFFER ALTARET, AVSKILJER DEN TROENDE 
FRÅN ALLT SOM HÅLLER HONOM/HENNE TILLBAKA FRÅN GUD  
OCH DRAR OSS FÖR ATT VI SKALL ÖVERLÅTA OCH HELGA OSS. 
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Sann helgelse förvandlar oss från minus till plus!  
Gud befriar oss inte endast från fördärvet i världen Han ger oss sedan också gudomlig 
natur!!! 
 
2Pet 1:3,4   
Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom 
kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. 
 
4  Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem 
skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret 
finns i världen. 
 
Första steget sker så som Paulus beskriver den: 
 
Rom 12:1,2   
Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att  
1. frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga 
gudstjänst. 
2  Och  
2. anpassa er inte efter den här världen,utan  (avskild från fåfänga, syn) 
 
3. låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att (vi lär tänka med nya värderingar) 
 
4. ni kan pröva vad som är Guds vilja,  (endast Guds uppenbarelse ger en förnyad 
sinnetlag) 
det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 
 

 
NU ÄR VI REDO ATT FÅ TA DEL AV GUDOMLIG NATUR! 
 
Varje löfte från Gud lyfter oss längre bort från världens korruption, när vi klättrar  
trappan/Guds Ord den Jakob såg uppåt och ger oss mer av Guds natur!  
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 7. GUDS ORD UPPENBARAR 

▪ Vår andlig spegel och domare 
När vi läser Bibeln kommer vi att reflektera i vårat samvete vad är relationen till detta 

budskap. Kommer vi att följa den givna vägvisningen och upptäcka alla de fördelar 

vilka väntar oss? 

 

▪ SPEGELN 

Kom ihåg, när du läser Bibeln, läser Bibeln också dig! 
 

Jak 1:23-25   

Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt 
ansikte i en spegel, 
24  och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. 
 
25  Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en 
glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. 
 
När vi står varje morgon framför spegeln för att göra oss redo för dagen, så rättar vi till att 

det vad vi ser; vi tvättar ansiktet, kammar håret osv. 

På samma sätt när vi läser Bibeln blir den vårat hjärtats spegel. För att få ta del av de lovade 
välsignelserna, fördelarna måste vi agera likt vi gör varje morgon framför spegeln. Om vi ser 
andlig orenhet i spegeln skall vi med det samma söka rening - såpa - vilket kommer genom 
Kristi blod. Om vi ser andlig infektion, skall vi besöka våran stora Läkare, Honom.....  
Ps 103:3 ....som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar, 
 
Ändast genom att agera praktiskt och utan fördröjning i det vad spegeln har uppenbarat kan 

vi ta emot förlåtelse, rening, helande och alla andra välsignelser Gud har förbered för oss.  

2Kor 3:18   
Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas 
till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. 
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▪ DOMARE 

Genom hela Bibeln kan vi se en och samma budskap: Gud ensam har domarens tjänst! Endast Gud 

kan ha de perspektiv, vilka behövs för att döma rättfärdigt och opartiskt.  

1Pet 1:17   
Om ni ropar "Fader" till honom, som opartiskt dömer var och en efter hans gärning, så 
vandra här i gudsfruktan under er tid som främlingar. 
 
Vi vill gärna se flisan i andras ögon och missar stocken i vår eget....men om  

1Kor 11:31   
Om vi gick till rätta med oss själva, skulle vi inte bli dömda. 
 
Gud Fadern skickade Sonen för att visa oss vägen tillbaka till Hans närvaro.  Sonen är Ordet 
som vi har upptäckt redan och han har fått uppdraget från Fadern; 
 
Joh 5:22-23   
Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen, 
 
23  för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller 
Fadern, som har sänt honom. 
 

Hur sker allt detta i oss idag - genom Ordet 
 
Ps 119:160   
Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga. 
 

När vi tar emot eller sår ordet kommer den att göra sitt! Vi är begränsade Gud ser in i hjärtas 
djup och kan hjälpa till rätta var och en av oss. 
 
KOM IHÅG DESSA ORD! 
 

Joh 3:17 
Inte sände Gud sin Son till världen 

för att döma världen 
utan för att världen 

skulle bli frälst genom honom. 
 
 
 

BERÄTTA SANNINGEN MED KÄRLEK...... 
OCH 

DET ÄR KÄRLEK ATT BERÄTTA SANNINGEN 
 
 

 
 


