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Ordet Hade Framgång 
Genom Herrens Kraft 

Avskedspredikan i Betelkyrkan Jönåker 

Bibeltext 
Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där 
träffade han några lärjungar, och han frågade dem: "Tog ni emot den helige Ande när ni kom 
till tro?" De svarade honom: "Nej, vi har inte ens hört att den helige Ande har blivit utgjuten." 
Då frågade han: "Vilket dop blev ni döpta med?" De svarade: "Med Johannes dop." Paulus 
sade: "Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom 
efter honom, det vill säga på Jesus." När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och 
när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade med tungor och 
profeterade. Tillsammans var det omkring tolv män. Sedan gick han in i synagogan och under 
tre månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det 
som hör till Guds rike. Men där fanns några som förhärdade sig och inte ville tro utan talade 
illa om 'den vägen', så att alla hörde det. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig, 
och varje dag höll han samtal i Tyrannus hörsal. Detta pågick under två år, så att alla som 
bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus 
händer, så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade 
på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Några kringvandrande 
judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda 
andar. De sade: "Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar." Det var sju söner till en 
viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. Men den onde anden svarade dem: "Jesus 
känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni?" Och mannen som hade den onde 
anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly 
ut ur huset, nakna och blodiga. Detta fick alla i Efesus veta, både judar och greker, och fruktan 
kom över dem alla, och Herren Jesu namn blev prisat. Många av dem som trodde kom och 
bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade 
ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom 
fram till femtiotusen silverdrakmer. På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och 
visade sin styrka.   
(Apostlagärningarna 19:1-20) 
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Inledning 
Denna predikan blir ett nedslag i ett framgångsrikt skede i den unga 
församlingsrörelsen som Jesus utlovade och som tog fart när Anden föll på 
pingstdagen i Apg 2. Paulus befinner sig nu i Efesus i västra Turkiet. Staden har 
blivit utgrävd och är numera en stor turistattraktion. Vad jag önskar göra idag är 
att ge en bild av hur Guds rike ser ut när allt är som bäst, och det är min önskan 
att vi skall få ta ett steg närmare detta själva idag. Jag vill inte tala länge idag, 
utan låter er fundera vidare på textens innebörd hemmavid. 

Predikan 
1. HUVUDPUNKTEN: Ordet hade framgång genom Herrens kraft 

och visade sin styrka (19:20). Här talas om att Ordet hade framgång 
genom Herrens kraft. Med Ordet menas det evangelium, det budskap om 
Jesu död för våra synder, hans uppståndelse, och människans behov av 
omvändelse och tro, som den är den kristna trons absoluta grundval. 

1.1. Den här versen är översatt lite olika i våra biblar. Några fler exempel: 

1.1.1. På detta sätt hade Herrens ord mäktig framgång och visade sin kraft (1917, 
Hedegård, Reformatonsbibeln) 

1.1.2. Så spred sig ordet och blev befäst genom Herrens kraft (Giertz) 

1.1.3.  Så fick ordet genom Herrens kraft ökad framgång och styrka (B2000) 

1.2. Omedelbart måste man konstatera att i den unga församlingen var det 
alltid Ordet som hade framgång, aldrig församlingen. Predikanter, 
pastorer, äldste, etc, församlingar, kyrkor, samfund, sådant kan aldrig vara 
framgångsrikt. Det är alltid Ordet som har framgång, allt det andra är på 
sin höjd bristfälliga redskap som Gud använder. 

1.3. Versen ger oss två anledningar till varför Ordet hade framgång, 
beroende på översättning (två sidor av samma mynt): 

1.3.1. Ordet hade framgång därför att det har en egen inneboende kraft. 
Exempel i Bibeln på detta: Mark 16:20. Här står om de tecken som 
åtföljde Ordet, i spåren av Ordet självt. 

1.3.2. Ordet hade framgång därför att Gud med sin kraft bekräftade 
Ordet. Exempel i Bibeln på detta: Mark 16:20. Här nämns om att 
Herren verkade tillsammans med dem som förkunnade Ordet. 
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2. På detta sätt hade Ordet framgång genom Herrens kraft och 
visade sin styrka (19:20). De tre små orden i början av versen pekar 
tillbaka på det som sagts i det föregående, och där beskrivs hur Ordet hade 
framgång. 

2.1. Ordet förkunnades frimodigt och blev spritt över ett stort område 
(19:8-10). Notera att inte alla ville lyssna, vissa förhärdade sig. Ändå sägs 
detta vara en framgångsrik period i församlingens historia. 

2.2. Gud gjorde ovanliga under i samband med att Ordet förkunnades 
(19:11-12). Sådana bekräftande underverk, särskilt sjukas helande, gjorde 
att Ordet bekräftades. Paulus var ingen helandeförkunnare — ingenstans 
förkunnade han full hälsa för alla som tror eller hade helandekampanjer 
eller något annat sådant — men när han förkunnade evangelium om 
Jesus hjälpte Gud honom genom att låta märkliga under ske runt honom. 
Ett annat exempel: Apg 5:12-16. Här sägs att t o m Petrus skugga förde 
med sig ovanliga underverk. Notera att det står i 19:11: Gud gjorde. 

2.3. Människor blev döpta i vatten och i helig Ande (19:1-7). Och detta 
följdes av tungotal och profetia. 

2.4. Andra som försökte fejka kristendomen och de tecken som skall följa den 
blev brutalt avslöjade (19:13-17). Och detta ledde till att ännu fler visade 
respekt för Jesu namn. 

2.5. Människor som blivit omvända bekände sina gamla synder öppet och 
gjorde sig offentligen av med dem (19:18-19). De som sysslar med 
ockultism brände t o m sina böcker offentligt. 

3. Vi behöver både Ordet och Herrens kraft. Den allra viktigaste 
lärdomen för oss idag är att vi behöver både evangelium och den kraft som 
kan stadfästa evangelium och beröra människor. Varför var denna rörelse 
bland folket i Efesus överhuvudtaget möjlig? Personligen tror jag svaret finns 
i början. Första frågan Paulus ställde när han kom till Efesus var till 
lärjungarna där: Tog ni emot den helige Ande när ni kom till tro? (19:2) Eftersom 
svaren blev nej bad Paulus för lärjungarna och då kom Anden över dem. 
Först därefter — sedan — satte han igång sin verksamhet i Efesus. Det är 
bara när vi kommer igenom till ett bibliskt dop i den helige Ande som vi 
själva och Ordet får den kraft som behövs för att Ordet ska ha framgång. Vi 
noterar några saker: 
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3.1. När Paulus kom till ett nytt område där det inte fanns några kristna 
förkunnade han evangelium och syndernas förlåtelse genom Jesus död 
och uppståndelse, och sökte föra människorna till 1) omvändelse, 2) tro, 
3) dop i vatten och 4) dop i helig Ande. Detta var den ”normala” kristna 
initieringen. Alla fyra sker i samarbete med Gud. 

3.2. Men när Paulus kom till ett område där det fanns lärjungar sedan 
tidigare vad han väldigt noga med att se till att de lärjungar han hade 
omkring sig hade en rätt kunskap om de andliga tingen och även en rätt 
erfarenhet, därför att annars blev det mycket svårare att arbeta för nya 
människors frälsning utifrån den församling som redan fanns. Först städa 
framför egen dörr, sedan hjälpa andra. 

Avslutning 
Kanske är det i början av Apg 19 vi skall landa som avslutning. Tog ni emot den 
helige Ande när ni kom till tro? Hur kan jag veta det? Anden är den som sätter fart 
på det. Tron blir levande, verksam, glädjefylld, fridfull. Och det yttre tecknet på 
att något verkligen har skett är att något nytt kommer ut ur din mun: 
lovprisning, tungotal, profetia, uttydning, ett frimodigt vittnesbörd. Sedan kan vi 
sätta igång att arbeta för Kristus och människors frälsning. Stanna i Jerusalem tills 
ni blivit beklädda med kraft från höjden sa Jesus till lärjungarna. 

Detta är kanske sista tillfället jag har att kunna be tillsammans med er om att 
Anden ska komma över er. Vill du be med mig idag?  

Amen.
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