
Guds ord som vår 

andliga mat 

Inledning 
Bibeln använder ofta bilder för att vi skall 
förstå olika saker som Gud vill lära oss. En 
sådan bild är att Bibeln beskriver Guds Ord, allt 
som Gud har sagt och allt Gud vill, som mat. 
Precis som vår kropp behöver mat för att 
fungera, behöver vår inre människa, vår själ
mat för att fungera, må bra och överleva.

Det finns flera exempel på bibelord som 
beskriver Guds Ord som mat för vår inre 
människa, och ett av de starkaste exemplen är 
följande ord som Jesus yttrar när han frestas av 
Satan i öknen: 

Jesus svarade: ”Det står skrivet: ’Människan 

lever inte bara av bröd utan av varje ord som 

utgår från Guds mun’.” (Matteusevangeliet 
4:4) 

Guds Ord eller bröd 
Jesus säger detta när han frestas av Satan att 
utföra ett underverk för att göra stena
bröd och få mat efter en lång period av fasta. 
Hans svar skall tolkas precis som han säger
livet med Gud beror inte främst på om vi har
bröd att äta utan om vi har Guds Ord i våra liv. 
Och vore vi tvungna att välja mellan bröd 
eller något annat materiellt – och 
är Guds Ord viktigare. För Guds Ord är det som 
kan ge evigt liv, medan bröd enbart kan ge 
fysiskt liv för stunden. 

Ett matbord och en kostcirkel
Sedan säger Jesus också att vi skall leva av 
varje ord som utgår från Guds mun. O
tar bilden av ett vanligt matbord så vet vi att vi 
behöver: 

• Äta allsidigt – minns ni kostcirkeln?
• Äta regelbundet 
• Äta med rätt proportioner
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Äta med rätt proportioner 

• Äta med tacksamhet

• Äta tillsammans med andra

Om man överför bilden på Guds Ord förstår vi 
att: 

• Vi behöver som kristna äta av alla delar 
av Guds ord, både sådant som är 
lättsmält och sådant som är hårdsmält, 
sådant som är välsmakade och sådant 
som kanske inte smakar så bra men är 
nyttigt, osv. Många 
historia har uppkommit då man inte 
velat förstå detta utan överdrivit vissa 
saker i Ordet och struntat i andra delar.

• Vi behöver äta av Guds Ord 
regelbundet. Det är bättre att läsa
kapitel om dagen än 30 kapitel en gång 
i månaden. 

• Vi skall inte överdriva mängden Guds 
Ord vi tar in vare sig åt ena eller andra 
hållet. Äter man för mycket 
speciellt om man inte är van vid det 
kan man bli övermätt och få problem 
med magen. Äter man för litet får man 
inte tillräckligt med kraft och växer inte 
heller som man borde göra.

• Vi behöver också äta med tacksamhet. 
Visst önskar vi att våra barn skall visa 
tacksamhet för maten vi ger dem, och 
inte ta den för givet. Samma sak med 
allt Gud ger oss, och särskilt med Gud 
Ord. 

• Vi skall dela Guds Ord med varandra 
och äta av det tillsammans, precis som 
vi gör när vi sitter tillsammans runt 
matbordet. Detta att vi äter 
tillsammans – både 
även Guds Ord – skapar 
oss emellan som är oerhört värdefull 
och som också är mycket svårt
omöjligt, att åstadkomma på något 
annat sätt. 

Från Guds mun 
En viktig poäng i det Jesus säger är att Guds 
Ord faktiskt utgår från Guds 

som ligger bakom hela Skriften, även om han i 
sin allvishet har använt människor till att skriva 
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ner sitt eget Ord och förmedla det vidare till 
andra. Paulus skriver till Timoteus: Men håll 

fast vid det som du har lärt dig och blivit 

överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, 

och du känner från barndomen de heliga 

Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir 

frälst genom tron i Jesus Kristus. Hela Skriften 

är utandad av Gud och nyttig till undervisning, 

till bestraffning, till upprättelse och till fostran i 

rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli 

fullt färdig, väl rustad för varje god gärning (2 
Timoteusbrevet 3:14-17). Därför skall vi vara på 
vår vakt när människor vill få oss att tvivla på 
Guds Ords tillförlitlighet och auktoritet. Och 
här ser man också att en form av kostcirkel 
kommer tillbaka när det gäller hur vi handskas 
med Guds Ord i våra liv, för den ger oss vishet, 

frälsning, undervisning, bestraffning, 

upprättelse, och fostran. Alla dessa delar 
behövs och i rätt proportioner. 

Sammanfattning 
 Precis som vår kropp behöver mat för att 
fungera, må bra och överleva, så behöver 
också vår inte människa, vår själ, få mat för att 
fungera, må bra och överleva. Vår kropp 
behöver vanlig mat, och vår inre människa 
behöver Guds Ord, ty människan lever inte 

bara av bröd utan av varje ord som utgår från 

Guds mun. 

Gud välsigne dig!  

Robert Granat 

 

Framöver 

Ny medarbetare sökes! 
Som ni alla vet så har Sara Wiklöf slutat sin 
tjänst 9 augusti, och församlingen letar ny 
medarbetare. På vår hemsida finns en annons 
där vi berättar vad det är vi söker efter, och i 
korthet handlar det om en relativt ung person 
som kan arbeta med barn, ungdomar  och 
evangelisation.  Vår målsättning är att anställa 
någon på 100%. 
 
Sprid gärna information om detta till dina 
vänner och bekanta, och be till Herren att han 
sänder oss en ny medarbetare. Har du förslag 
på någon? Kontakta någon i ledningen.  

De goda nyheterna 
Vi inledde vår evangeliserande ”kurs” i kristen 
tro under rubriken ”Vad är de goda 
nyheterna?” söndagen 9 september och den 
fortsätter hela hösten. Vi planerar redan nu för 
att köra kursen en gång till med start i januari-
februari 2016. Förbered dig för att ta med en 
ofrälst vän redan nu, t.ex. genom att själv läsa 
boken ”Vad är evangeliet?” – du får den gratis 
om du kontaktar expeditionen. 

Mer information finns på vår hemsida.  

Minns du sången med Anders 
Jaktlund 
Söndag 15 november får vi besök av Anders 
Jaktlund som leder oss genom en ”Minns du 
sången”-kväll. Det blir sångövning för alla som 
vill sjunga 14:30, och sedan väckelsekväll  med 
härlig sång och musik kl 18:00. 

Behov av skjuts av ungdomarna 
Eftersom vi i nuläget saknar egen medarbetare 
för ungdomsarbetet så har vi planerat in några 
besök på andra kyrkors ungdomssamlingar. Vid 
två av dessa tillfällen som ligger nära i tiden 
behövs hjälp med bilskjuts fram och tillbaka. 
Första tillfället är 9 oktober då vi åker till Frövi, 
och andra tillfället är 23 oktober då vi åker till 
Kumla.  
 
Vill du hjälpa till? Kom då till kyrkan en timme 
innan utsatt tid (se almanackan).   

Nästa nyhetsbrev  
Nästa nyhetsbrev kommer i början av 
december. Vill du bidra med något eller sprida 
någon viktig information? Kontakta 
expeditionen. 

 
Församlingsnytt 

Medlemsfrågor 
Sedan 1 augusti har följande 
matrikelförändringar skett: 
 

• Utflyttade: 2 
• Inflyttade: 1 

 



Församlingen hade 30 september 184 
medlemmar.  

Ekonomi 
För årets nio första månader har utfallet varit 
som följer: 

• Offrade medel:  696 241 kr 
• Snitt offrade medel:  69 324 kr/mån 
• Resultat: -23 351 kr 

Vi ligger ungefär 10 000 kr/mån under budget i 
offrade medel,  men det sammanlagda minus-
resultatet är c:a 2 500 kr/mån. På det hela 
taget ser det bra ut, men ett något större 
offrande vore bra för att vi skall gå runt. Vi har 
stora utgifter som väntar framöver, bl a nya 
högtalare. Ska vi dessutom som tänkt anställa 
nästa ungdomsledare på 100% behövs varje 
krona. 

Ett stort tack från hela styrelsen till hela 
församlingen för er stora offervilja!  

Kontakta oss 

Hemsida:  
www.pingstlindesberg.se 

E-post: 
info@pingstlindesberg.se 

Adress 
Pingstkyrkan 
Koppgatan 6 
71130 Lindesberg 

Telefon: 
0581-61 14 71 

Pastorer 
Robert Granat: 072 - 572 90 64, 
robert.granat@pingstlindesberg.se 
 

Bankgiro: 5523-5006 
Swish: 123 187 0229 

 

Pastorernas ledigheter 
Robert Granat: måndag varje vecka, 
utbildningsresa 7-14 oktober, ledig vecka  17-
24 oktober, tjänstledigt 7-8 november. 

Almanackan 

Dag Datum Tid Händelse 

    

V 40    

Tis 29 sept 10:00 Bön 

Tors 1 okt 20:00 Bönekväll 

Fre 2 okt 19:30 Ignite 

Sön 4 okt 11:00 Gudstjänst med 
nattvard. Predikan: 
Robert Granat, 
Mötesledning: Anna 
Charlier, Lovsång: Simon 
Ökvist 

  13:00 Församlingsmöte 

  18:00 Bibelstudium. ”Vad är de 
goda nyheterna?”, del 3. 

    

V 41    

Tis 6 okt 10:00 Förmiddagsbön 

Tors 8 okt 20:00 Bönekväll 

Fre 9 okt 9:00 LP-kontakten 

  19:00 Sen kväll med Gud i 
Missionskyrkan i Frövi. 
Håkan Axell m fl. 

Sön 11 okt 11:00 Gudstjänst. Predikan: 
Håkan Axell, 
Mötesledning: Göran 
Andersson, Lovsång: Eva 
Stenvall Granat 

    

V 42    

Tis 13 okt 10:00 Förmiddagsbön 

Tors 15 okt 14:00 Sångandakt på Tallåsen 

  20:00 Bönekväll 

Fre 16 okt 9:00 LP-kontakten 

  19:30 Ignite 

Sön 18 okt 11:00 Missionsgudstjänst. 
Besök av Börje Erdtman, 
Ankarstiftelsen. 
Mötesledning av 
missionsrådet. Lovsång: 
Sven Öberg 

    

V 43    

Tis 20 okt 10:00 Förmiddagsbön 

Tors 22 okt 20:00 Bönekväll 

Fre 23 okt 9:00 LP-kontakten 

  19:30 Ignite. Besök i Kumla 
Pingstkyrka. 

Sön 25 okt 11:00 Gudstjänst. Predikan: 
Robert Granat, Lovsång: 
Simon Ökvist, 
Mötesledning: Gunnar 
Lindgren 

  18:00 Bibelstudium. ”Vad är de 
goda nyheterna?”, del 4. 

    



Dag Datum Tid Händelse 

V 44    

Tis 27 okt 10:00 Förmiddagsbön 

Tors 29 okt 20:00 Bönekväll 

Fre 30 okt 9:00 LP-kontakten 

Sön 1 nov 11:00 Gudstjänst med 
nattvard. Predikan: 
Robert Granat, 
Mötesledning: Anna 
Charlier, Lovsång: Eva 
Stenvall Granat 

  18:00 Bibelstudium. ”Vad är de 
goda nyheterna?”, del 5. 

    

V 45    

Tis 3 nov 10:00 Förmiddagsbön 

  18:30 Äldste- och styrelsemöte 

Tors 5 nov 14:00 Sångandakt på Ågården 

  15:30 Sångandakt på 
Källgården 

  20:00 Bönekväll 

Fre 6 nov 9:00 LP-kontakten 

  19:00 Sen kväll med Gud i 
Kristinakyrkan 

Sön 8 nov 11:00 Gudstjänst. Predikan: 
Dennis Hjalmarsson, 
Mötesledning: Eva-Stina 
Peterson, Lovsång: Sven 
Öberg 

    

V 46    

Tis 10 nov 9:30-
15:00 

Bönedag i Örebro 

  10:00 Förmiddagsbön 

Tors 12 nov 20:00 Bönekväll 

Fre 13 nov 9:00 LP-kontakten 

  19:30 Ignite 

Sön 15 nov 11:00 Gudstjänst. Predikan och 
mötesledning: Robert 
Granat, Lovsång: Simon 
Ökvist 

  14:30 Övning inför ”Minns du 
sången” 

  18:00 Väckelsekväll med 
”Minns du sången”. 
Anders Jaktlund, m fl. 

    

V 47    

Tis  17 nov 10:00 Förmiddagsbön 

Tors 19 nov 20:00 Bönekväll 

Fre 20 nov 9:00 LP-kontakten 

  19:30 Ignite 

Sön 22 nov 11:00 Gudstjänst. Predikan: 
Göran Andersson, 
Mötesledning: Roswitha 
Andersson, Lovsång: 
Evan Stenvall Granat 

  18:00 Bibelstudium. ”Vad är de 
goda nyheterna?”, del 6. 

    

Dag Datum Tid Händelse 

V 48    

Tis 24 nov 10:00 Förmiddagsbön 

Tors 26 nov 20:00 Bönekväll 

Fre 27 nov 9:00 LP-kontakten 

  19:30 Ignite 

Sön 29 nov 11:00 Gudstjänst. Predikan: 
Robert Granat, 
Mötesledning: Gunnar 
Lindgren, Lovsång: 
Simon Ökvist 

  18:00 Bibelstudium. ”Vad är de 
goda nyheterna?”, del 7. 

    

V 49    

Tis 1 dec 10:00 Förmiddagsbön 

  18:30 Äldste- och styrelsemöte 

Tors 3 dec 20:00 Bönekväll 

Fre 4 dec 9:00 LP-kontakten 

  19:00 Sen kväll med Gud 

Sön 6 dec 11:00 Gudstjänst med 
nattvard. Predikan: 
Gunnar Lindgren, 
Mötesledning: Anna 
Charlier, Lovsång: Sven 
Öberg. 

  18:00 Väckelsemöte. Robert 
Granat, Eva Stenvall 
Granat, m fl. 

 

Med reservation för tryckfel och misstag. Håll 

dig underrättad genom att besöka hemsidan 

regelbundet! 


