
Föd Ditt Hjärta Med Din Muns Ord.
(9 april 2008) 

Gud gav mig en ny uppenbarelse av denna gamla sanning som jag skulle vilja dela med dig.

Gud har bestämt att vi föder våra kroppar genom vår mun, och på samma sätt har Han bestämt at vi föder våra hjärtan med 
vår muns ord.

Tron är den kraft som ger den kristna personen liv.

Guds Ord säger att ”den rättfärdige lever genom sin tro” (Rom.1:17), och att tron kommer genom att höra Guds smorda Ord 
(Rom. 10:17).

Vi lever av vad vi äter, både fysiskt och andligt, enligt Guds Ord !

Den profetiska tjänsten fungerar genom ord utalade i tro från ett hjärta inspirerat av den Helige Ande, och sedan så ser Gud till 
att de ordet fullbordas i enlighet med vår tro på Hans skrivna Ord.

Vi tar emot vår frälsning genom att bekänna med vår mun vad vi tror i vårt hjärta: ”Om du med din mun bekänner att Jesus är 
Herre och i ditt hjärta tror, att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Ty genom hjärtats tro blir man 
rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst.” (Rom.10:9,10)

Det är på det här sättet som vi tar emot alla Guds välsignelser: vi tror i vårt hjärta och bekänner med vår mun Guds positiva 
Ord.

Gud vill att vi har framgång och för detta behöver vi tro! Detta sker när vi bevarar Guds Ord i vårt tal (Josua 1:8). När vi säger 
med vår mun att vi kan även innan vi ser en förändring med våra naturliga ögon (Fil. 4:13).

Alla mänskor har en inbyggd ”trosmekanism”, med andra ord alla så tror vi på något. Men vad vi tror på bestäms av vad vi 
ger tid och plats i våra liv.

När vi gör vad som står talat om i Romarbrevet 12:1,2 och frambär våra kroppar som ett levande offer till Gud, och förnyar våra 
tankebanor genom Ordet, då ger Han oss ett mått av sin Tro (Rom.12:3).

Så vadhelst du beder om och tror på Gud för i ditt liv, börja att bekänna det till andevärlden (inte alltid till andra 
mänskor). Basera din bekännelse på Guds Ord, och Guds Ord kommer då definitivt se till att det inträffar.

-Roger Wågsjö


