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Himlakoden 

som öppnar 
Guds väldiga styrkas kraft

på en vandring genom Paulus brev till efesierna
med Bengt Pleijel som guide

Välkommen till Efesos!
En viktig stad, hamnstad, industristad, handelscentrum på Min-
dre Asiens västkust. Folk från alla världens hörn kommer dit. 
Man hör många slags tungomål – grekiska, latin, hebreiska, 
”barbariska”. Man hör klirr av världens mynt. 

Turister tittar på Artemistemplet – ett av världens sju under-
verk.

Kristna vill se platsen där aposteln Johannes bodde med Jesu 
mor Maria.

Aposteln Paulus besöker staden vid lera tillfällen. Apostlagär-
ningarna 18:19–21 berättar om ett kort besök på andra missions-
resan.

Apostlagärningarna 19: 1–10 berättar om vad som hände tred-
je missionsresan. Det är då vi hör frågan: Tog ni emot den helige 
Ande när ni kom till tro? I Efesos predikar han i tre månader i 
synagogan, och samtalar sedan varje dag under två års tid i Ty-
rannos lärosal. Tecken och under sker. Och upplopp. Läs Apost-
lagärningarna 19:21–40.

Apostlagärningarna 20:17–38 berättar om Paulus gripande av-
skedstal till de äldste: Kom ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, 
aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Paulus skri-
ver brevet under fångenskapstiden i Rom omkring år 60.
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Efesos får också brev från Jesus, läs Johannes Uppenbarelse 
2:1 f. Där får församlingen både beröm och kritik. Beröm för sin 
uthållighet och kritik för sin brist på kärlek. Du har övergett din 
första kärlek. De får recept på förnyelse.

Nu inbjuds just DU till en vandring genom Paulus brev till 
efesierna. År 1972 skrev jag boken GUDS VÄLDIGA STYRKAS 
KRAFT, en vandring genom detta brev. Den gavs ut till ungdoms-
kursen på Åh Stiftsgård och kom ut i över 18 000 ex på svenska 
och 1000 på slovakiska. Det blev 19 000 sönderlästa exemplar! 
Men nu kommer den ut något omarbetad. Den är uppdelad i …

57 tankställen
En bil behöver tankas med drivkraft. Man öppnar ett lock och 
låter bensinen rinna ner i tanken. Sedan sätter du dig i bilen, tar 
fram startnyckeln, tutar och kör. 

Varje människa behöver stanna till och hämta drivkraft. Kristi 
kärlek driver mig, (2 Kor 5:14). I vårt inre inns ett kärl som behö-
ver fyllas av kärlek. Det är hjärtat. Dessa ord som jag idag ger dig 
skall du lägga på ditt hjärta (5 Mos 6:6). Det som hamnar i hjärtat 
påverkar sedan genom blodomloppet hela kroppen. Du stannar 
till och tänker på vad du tankat. Det inns traikregler som du 
behöver lära dig att följa. 

Tanken är att du skall tanka Guds tankar varje dag. Jag vet väl 
vilka tankar jag har för er, säger Herren (Jer 29:11). Gud vet, men 
han vill att också du skall veta. Då får du hjälp av HIMLAKO-
DEN. Den låser upp och öppnar. När dina ord öppnas ger de ljus 
(Psalt 119:130). Kodnumret är A-Be-Se-Ge.

Använd koden. Då händer det mycket. Du får ljus, kraft, nytt 
liv. Du häpnar. Aha! Friska upptäckter: det inns djup i Herrens 
godhet!

Lär dig himlakoden. Den öppnar ”himliga” hemligheter.

HIMLAKODEN A-Be-Se-Ge
A – den helige Ande leder

Anden sätter sig bredvid dig och hjälper dig komma rätt. Hela 
Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning (2 Tim 
3:16). Det är Anden som kan öppna bibelordet för dig. Bibelord 
liknas ibland vid frön, sädeskorn. Ett frö är programmerat med 
rötter, stjälk, blad, blommor, frukt och doft.

När dina ord öppnas ger de ljus (Psalt 119:130). Du får mer än 
åsikter. Du får insikter! Aha! Du förstår vad Jesus säger: Alla 
mina ord är Ande och liv (Joh 6:63). När ett bibelord hamnar i 
hjärtats kärleksrum kommer också den helige Ande dit. Han har 
andats in liv i bibelorden. Vad det innebär berättar han om då 
vi tar emot honom. Anden talar med vår ande att vi är Guds barn 
(Rom 8:16). Hur kan jag, besvärliga, dumma människa, vara ett 
Guds barn? Då berättar Anden om Jesus …

Kom helige Ande!

Be – bearbeta det du läst 
Byt samtalspartner. I stället för att grubbla för dig själv, tala med 
Herren. Herren umgås förTROligt med dem som fruktar honom, sitt 
förbund gör han känt för dem (Psalt 25:14). Tala med honom om 
det du läst. Han älskar att få tala med dig. Han berättar om sitt 
förbund. Vi är bundsförvanter, säger han. Du dras in i kärlek, 
friskhet och renhet. 

Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda …

Se – med öppnade ögon 
Jesus frågar dig: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” Du svarar: 
”Herre, gör så att jag kan se” (Mark 10:51). ”Jesus för världen givit 
sitt liv: öppnade ögon, Herre, mig giv”. Så sjunger vi (Sv Ps 45). 
Vi anar, förstår, häpnar över att det gäller ”ock för mig” (Sv Ps 
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45:1). Bibelord öppnar våra ögon. Vi får en ny syn på oss själva, 
på människor omkring oss, och på det som händer med oss.

Paulus ber om detta för oss i Ef. 1:17–19: Jag ber att vår Herre 
Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenba-
relsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era 
hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er 
till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört 
stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har 
varit verksam.

Öppnade ögon, Herre, mig giv …

Ge – vi kommer in i den stora GE-RÖRELSEN
Fadern ger oss sin Son. Sonen ger sitt liv för oss. I Mässan tar 
vi emot Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgju-
tet. Utanför kyrkdörren väntar människor som behöver mycken 
kärlek. Gå ut! Ge ut! Det ni har fått som gåva skall ni ge som gåva 
(Matt 10:8).

Fadern, som startat den stora GE-RÖRELSEN, han älskar en 
glad givare. Ja, Han gläder sig när han ser hur hans barn liknar 
honom.

”Oss alla hjälp, att vi förmår vad vi av dig för intet får med 
fröjd för intet giva.” (Sv Ps 91:5)

Postludium
Den som skrivit denna bok vill att du skall se honom som en 
guide. Han berättar om vad han sett och förstått. Men det inns 
mycket mer att se och förstå. Mer upptäckter och ”nedtäckter”. 
Mer  ”avslöjor” och  ”skämmor”. Mer ”tröstor” och ”glädjor”. Mer 
häpnad och  ”aha-or”. Mer av ”frälst genom honom, lycklig och 
fri”-erfarenheter.

Mer tacksamhet giv mig, mer saktmodigt sinn,
Mer iver att söka din ära, ej min,
Mer smärta med Jesus, mer fröjd av hans röst,
Mer styrka att lida, mer frid vid hans bröst.

(Sv Ps 281:2)

Detta inns att hitta om du använder HIMLAKODEN – A-Be-Se-
Ge.

Alla upptäcktsnyikna önskas Guds välsignelse.

Bengt Pleijel 


