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Mias första erfarenhet av den helige Ande



Att lyssna till den helige Ande i GT

• Talade främst genom profeter

• Men talade på en uppsjö av olika sätt



Kärt barn har också många namn



Men något nytt skulle komma som 
förändrade hela relationen…

• Det nya förbundet profeterades av bland andra Jeremia.

Jer 31:33-34

Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med 
Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i 
deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. 

Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder 
och säga: "Lär känna HERREN!" Ty alla skall känna mig från den 
minste bland dem till den störste, säger HERREN. Ty jag skall 
förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer 
komma ihåg



Detta uppfylls i och med den helige Ande 
som kom efter Jesu död och uppståndelse
• Joh 7:37-39 
På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om 
någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans 
innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften 
säger." 

Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty 
Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade 
blivit förhärligad.

• Rom 8:11 Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda 
bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också 
era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.

• 1 Joh 2:27 
Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av 
honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad 
hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn



Att lyssna på den helige Ande blir viktigt 
direkt från frälsningen och gäller därför alla

• Redan på uppståndelsesöndagen förändras förutsättningarna.

• Joh 20:20 
När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin 
sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade 
än en gång till dem: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig 
sänder jag er." 

Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: "Tag 
emot den helige Ande! 

Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni 
binder någon i hans synder så är han bunden." 



Att lyssna på den helige Ande förändrade 
verkligen lärjungarnas liv

• Apg 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få 
kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och 
Samarien och ända till jordens yttersta gräns." 

• Kraft, tungotal, frimodighet (pingstdagen)



Att lyssna till den helige Ande, var och är 
centralt i den kristna livet…

• Han sänder oss (Apg 13:4)
– ” Sedan de hade blivit utsända av den helige Ande”

• Han ger oss vishet (Apg 6:10) 
– ”Men de kunde inte stå emot den vishet och den Ande som här talade”

• Han är med och fattar i beslut (Apg 15:28) 
– ”Den helige Ande och vi har nämligen beslutat”

• Han ger oss förståelse (1 Kor 2:10)
– ” Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, 
också djupen i Gud.”



Lyssna till den helige Ande
genom ordet

• Det primära sättet som den helige Ande talar igenom

• Också det som alla tilltal bör kontrolleras med.

• Den helige Ande talar aldrig emot bibelordet.

• Viktigt att konsumera ordet regelbundet

• Var som folket i Berea (Apg 17:11)

”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.” - Psa 119:105



Lyssna till den helige Ande
genom andra människor

• Obekväma sanningar

• Vägledning

• Apg 21:11
”Han kom nu till oss, tog Paulus bälte och band sina fötter och 
händer och sade: "Så säger den helige Ande: Den man som äger 
detta bälte kommer judarna i Jerusalem att binda så här och 
utlämna åt hedningarna."



Lyssna till den helige Ande
genom drömmar, syner och visioner

• Journal

• Avgörande skeden

• Apg 16:9-10  
På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där 
och bad honom: "Kom över till Makedonien och hjälp oss!" 

När han hade sett denna syn, försökte vi genast ta oss till 
Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att 
predika evangeliet för dem. 



Lyssna till den helige Ande
genom närhet, stillhet och förtröstan

• Ekorrhjulet och ett ständigt mediabrus dränker Anden

• Skapa förutsättningar för att faktiskt höra den Helige Ande

• Tystbön (10 minutare)

Psa 95:7  ”Ty han är vår Gud och vi är folket i hans hjord, fåren som 
står under hans vård. I dag, om ni hör hans röst”

Jes 30:15 Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige: "Om ni vänder 
om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir 
ni starka." Men ni vill inte.



Lyssna till den helige Ande
genom Bön och Sång

• På Jesu tid hade man bön tre gånger om dagen.
– Morgon, Eftermiddag och kväll

• Dela ditt inre

• Lovsång som tilltal



Lyssna till den helige Ande
genom en rytm, regelbundenhet och goda vanor

• Hela livet är har en rytm så borde också det andliga livet få.

• Gud vill att vi regelbundet söker honom – inte enskilda kickar.
– Skaffa en medveten livsstil.

• Träning.

• Korrigering längs vägen.

Ps 42:1-2 
Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter 
dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. 



Lyssna till den helige Ande
genom efterföljelse och helgelse

• Den helige Ande är just Helig och inte politiskt korrekt

Joh 14:21 
Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som 
älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och 
jag skall älska honom och uppenbara mig för honom."

Jak 1:22 
Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.

Joh 3:6 
Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är 
ande.



Lyssna till den helige Ande
genom överlåtelse

• Luk 3:8-9
Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. /…/ Så blir varje 
träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden." 

• Gal 5:18-23
Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets 
gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 
avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, 
gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat 
sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever 
så skall inte ärva Guds rike.

• Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, 
godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte 
emot. 



Lyssna till den helige Ande
genom att ta i ut med hinder

• Ouppklarade relationer, oförlåtelse

• Att inte ta tid för Gud (söka Guds rike först Matt 6:33)

Matt 5:23-24
Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg 
att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför 
altaret och gå först och försona dig med din broder, och kom 
sedan och bär fram din gåva. 

1 Joh 4:20  
Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är 
han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har 
sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. 



Lyssna till den helige Ande
genom lydnad – en princip för att få mer

• Apg 5:32  
Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt 
dem som lyder honom."

• Matt 25:15-28  Liknelsen om talenterna 
En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent -
var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig i väg. 

• /…/ Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som 
har tio talenter. 



Lyssna till den helige Ande
Övning ger färdighet

• Kung David ett exempel.
– Snabb att omvända sig när han gjorde fel.

– Använder en hel palett i sin kommunikation: 

– Ber, lyssnar, bekänner synd, tackar, upphöjer, lovsjunger, diktar

• Skapa en rytm och modell som passar dig där du får en egen 
palett för att växa i den helige Ande.



Lyssna till den helige Ande
För den som vill: överlåtelsebön

Jesus jag ber dig att helga mig just nu. Jag kastar mig på ditt altare Gud. Jag ber 
att den helgande närvaron av den helige Ande söker i mitt hjärta, själ och sinne 
och renar mig i kraft av Jesu blod.

Och jag ber i Jesu namn att du rensar mig från all synd och allt uppror, från 
avgudadyrkan och apati. Jag är en syndare Gud. Jag är frälst men ändå en 
syndare. Jag ber att du renar mig just nu och gör mig helig. För jag kan inte själv 
göra mig helig.

Jag ber att du förbereder mig för de dagar som kommer, och jag överlåter mig 
själv till dig. Jag ber Jesus att du inte bara är min frälsare utan att du också blir 
Herre över mitt liv. Jag släpper kontrollen över mitt liv till dig Jesus. Jag kallar dig 
mästare och ber att du blir min Herre, Jesus.

Jag tackar dig för att du på detta sätt nu förbereder mig för under, kraft och 
befrielse. Jag tackar för att du gör det och att du helgar mig och blir Herre i mitt 
liv. Tala nu till mig helige Ande i Jesu namn amen.



Lyssna till den helige Ande
Gruppsamtal

• Ps 131:2

• Alla grupper får en timer inställd på 10 minuter.

• Läs bibelordet på lappen

• Stäng av mobilen (Sätt dig bekvämt , tryck i gång timern och blunda)

• Sitt tysta och lyssna in vad Anden vill säga till just dig i dag.

• Dela (det du vill) av dina tankar eller tilltal i gruppen.

• Se till att alla får komma till tals.

• Ta tillvara på det du upplever – skriv ned så att du inte glömmer.

• Alla goda vanor kräver träning. Diskutera dagens frågor.


