
Jag utlovade ju predikotema utifrån ordet våga för ett par veckor 
sedan och det ska vi fortsätta med idag.  
 
Vågar du flyga? 

- Tror du verkligen att man vågar åka med Norwegian? 
- Ja, varför skulle man inte våga det? 
- Jag läste härmodan att de tappar 15 % av sina passagerare! 

 
Temat idag är inte våga du flyga, utan våga leva i ordet! 
 
Idag kommer vi att utgå från ett kapitel i ett brev som heter 
Hebréerbrevet. Fast egentligen är det mer en predikan än ett brev, 
skrivit av okänd författare till judar som blivit kristna för att uppmuntra 
dem och visa hur fantastiskt det nya förbundet är, det nya livet i 
gemenskap med Gud som blev verklighet i Jesus Kristus. Det är 
skrivit till människor som hade funnit tron på Jesus eller var på väg att 
göra det, men där det tog emot. Det var enklare att falla tillbaka i 
gamla mönster, traditioner där man var accepterad, än att följa Jesus 
och möta motståndet och ifrågasättandet från släkt, vänner och 
jobbarkompisar. Hebréerbrevet är skrivit för att visa att det finns ingen 
annan väg som är bättre, det finns ingen annan väg som kan ge 
gemenskap med Gud, det finns ingen annan väg som kan ge vila hos 
Gud. Vi ska landa i kaptiel 4 idag, ett kapitel som både börjar och 
slutar med erbjudandet om att få vila hos Gud.   
 
Kapitlet börjar med att författaren jämför vår situation med det judiska 
folket som var på väg från slavåren i Egypten till det utlovade landet. 
Men så vågade de inte lita på Guds ord om att de skulle få landet, 
också står det i psalm 95 ”aldrig ska de få komma in i min vila…”. 
Också kommer jämförelsen till dom som brevet skrevs till, och till dig 

och till mig. Vågar vi lita på att det håller och gå in i vilan hos Gud. För 
det är nu som Gud ger oss alla chansen att få komma in Guds vila, 
oavsett var vi är i vår vandring i tron så är detta en dag då vi kan få ta 
steget.  
 
Och sen så kommer verserna som är dagens episteltext och som 
många av er hört och känner igen.  
Heb 4:12-13  
    Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något 
tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led 
och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. [13] Ingenting 
kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. 
Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap. 
  
Guds Ord är levande och verksamt. Känner ni, det vibrerar, här finns 
något som vi så ofta missar. Guds ord är inte bara ett sätt att föra över 
meddelanden och information till oss, utan det vill vara liv i oss, kraft i 
oss och livsförvandling, det vill forma oss, gripa tog om oss, föra oss 
framåt, uppfylla oss. Guds Ord är ju förstås Bibeln, även om det när 
detta skrevs i så fall syftade på Gamla Testamentet eftersom alla 
evangelierna inte var nedtecknande än. Men Ordet används också 
som en beskrivning av Jesus, kommer ni ihåg introt till 
Johannesevangeliet. Ordet var Gud, Allt blev till genom Ordet, Ordet 
blev människa och bodde bland oss. Ordet vill bo i dig och mig idag, 
Jesus vill ha plats i våra liv. 
 
Jag tror det är Runar Eldebo som sagt att Bibeln på tre generationer 
har flyttas från köksbordet, till nattduksbordet och i min generation till 
bokhyllan. Guds ord har mindre och mindre inflytande i våra liv. 
Stämmer det i hur jag relaterar till Jesus också, har också Jesus 



flyttats från att ha varit i centrum av mitt liv till att så sakteliga hamnat 
vid sidan av, bra att ha, bra att falla tillbaka på, men ofarlig, utan 
påverkan i mitt liv. Guds Ord vill in i våra liv igen, få leva i oss igen och 
verka i oss igen.  
 
Varje fredagskväll så sitter jag med en eller två pojkar som är på 
helspänn i soffan och kollar på Barda. En äventyrsserie för barn, där 
olika barn får vara med som i ett stort rollspel. Spelledare är Carl som 
har ett stort tveeggat svärd som han står och svingar i början av varje 
program. Egentligen är det ju en ganska brutal bild som författaren 
målar upp om Guds Ord som ett tveeggat svärd som skär in i oss. 
Och ärligt talat så är det ofta ganska skönt att faktiskt ha det där 
tveeggade svärdet på avstånd, eftersom det utmanar mig, min livsstil, 
mina prioriteringar, mina val, min ekonomi. När svärdet skär i mig så 
kan det göra ont när det avslöjar mig, min synd och min oförmåga att 
leva äkta och sant.  
 
Att våga leva i ordet kräver mod, men det är först när vi öppnar våra 
liv för Guds ord som vi kan få uppleva att det är levande och 
verksamt. Har vi det vid sidan av oss blir det knappast spännande att 
vara kristen.  
 
Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för 
hans öga 
 
Allt handlar om vår Gudsbild.  

- Har du bilden av Gud som sträng, domare, som är ute efter 
dig, så blir orden närmast ett hot.  

- Har du bilden av Gud som den som har omsorg, som aldrig 
sviker dig, som älskar dig trots allt, då blir orden tröst & hopp. 

 
Jag stod och pratade med en annan dagispappa efter vi lämnat 
barnen i fredags och då frågade han om vad jag skulle predika om 
idag. Jag försöka förklara lite hur tankarna gått och då tog han en 
parallellbild utifrån övervakningskameror. Antingen ser vi dem som ett 
hot som inkräktar på min personliga frihet, eller så ser vi dem som en 
trygghet och tycker det är skönt att någon faktiskt vakar över mig.  
 
Mycket av det vi läser i Guds ord tolkar vi utifrån vår Gudsbild. 
 
En Gudsbild som jag vill skicka med er idag är den som framträder 
när Jesus berättar liknelsen om de två sönerna. En tar ut sitt arv i 
förskott vilket var det samma som att säga till sin farsa att jag önskar 
du var död. Han ger sig av, går från toppen bokstavligt ner i skiten, 
när han jobbar med svin, vilket en jude inte befattade sig med. Han 
inser att även om jag får leva som en slav hemma hos pappa så 
kommer jag ha det bättre än här också ger han sig av hem. 
Antagligen förväntar han sig ilska, bitterhet, och en sarkastisk ”vad var 
det jag sa” attityd. Men istället möts han av pappan som står och ser, 
som står och spanar efter sonen, och som möter honom med kärlek, 
med fest, med en kram. 
 
Att vi inte kan dölja något för Gud är inget hot, det är vila. Också är vi i 
slutet av kapitel 4 också ska vi läsa tre verser till.  
Heb 4:14-16  
    När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom 
himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. 
[15] Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i 
våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi 



men utan synd. [16] Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron 
för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. 
  
Det är i Ordet som vi får landa, Ordet vet hur vi har det, hur vi känner 
det, ser rakt in i vårt innersta, och trots det tar emot oss med öppen 
famn, med nåd. Guds Ord är levande och verksamt, men är du så 
modig att du vågar leva i det och låta det tveeggade svärdet skära in i 
ditt innersta? 
 
 
 


