
Bibeln ett 

levande ord



Bibeln ett levande ord
• Jag (Jesus) har kommit för att ni ska ha liv och liv i 

överflöd. Joh 10:10

• De ord jag (Jesus) har talat är Ande och liv. Joh 6:63

• 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. Hebr 4:12



Liknelsen om sådden Mark 4

Ordet ger mognad, växt, självkännedom, 

glädje att tjäna …

Vägkanten – hårdhet avslöjas…

Stenarna – rotlöshet, flyktighet, söka 

stabilitet

 Tistlarna – oro, bekymmer, frestelser, 

splittring som kväver livet

Goda jorden – hör ordet, tar det till sig, bär 

frukt



Syftet med Guds ord: 

Leda oss till KRISTUS. Tro, tillit till Jesus

Forma oss till liv och kärlek

Också många tecken som inte har tagits med i denna 

bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. 31Men dessa har 

upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds 

son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn. 

Joh 20:30-31



Hur kan bibeln bli ett levande ord för oss?

1. Gör Bibeln, ORDET till grund för ditt liv 
Bibeln grund för värderingar- det stora

Bibeln personlig vägledning



Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är 

som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. 

25Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och 

kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det 

var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina 

ord men inte handlar efter dem är som en dåre som 

byggde sitt hus på sand. 27Regnet öste ner, floden kom, 

vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det 

rasade och raset blev stort.” Matt 7: 24-27



Arbete/studie Vänner
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JAG grunden



Arbete/studie Vänner

Kropp/hälsa

Familj/släkt
Överlåtelse 

lyssnande

Livsmening

glädje
Tid

Pengar

prylar

JAG

Ordet/Jesus grunden
Matt 7:24-27, 1 Kor 3:10-11, Matt 6:33



1. Gör Bibeln, ORDET till grund för ditt liv 

2. Sök ORDET/Jesus bland orden.  

- Joh 1: 14 ORDET blev människa

- Kol 2:9 Ty i honom har hela den gudomliga 

fullheten förkroppsligats och tagit sin boning.

- Luk 24: 27, 32, brinnande hjärtan, när de 

möter den uppstånden i Bibelordet.



3. Böj dig under ordet. Ödmjukt lyssnande 

attityd

- Andlig läsning. Det handlar om relation om 

kärlek
Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och 

min fader skall älska honom, och vi skall komma till 

honom och stanna hos honom. 24Den som inte 

älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni 

har hört kommer inte från mig utan från Fadern 

som har sänt mig. Joh 15: 23

Joh 14:26 Anden lär och påminner.



4. Överlåt dig till daglig bön och läsning

5-10-15-20 min kan förvandla ditt liv

• Andlig läsning. Läs saka lyssnande

• Sök ord/ fraser  som berör väcker känslor, tankar

handlingar.

• Följ en plan, hitta en rutin. Börja litet.

5. Läs och lyssna tillsammans


