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INLEDNING

STEG TILL
PERSONLIG VÄCKELSE
Att vara fylld av den helige Ande

Vad var anledningen till att jag på nytt
och med stor iver sysselsatte mig med temat
”liv i den helige Ande?”
Den 14 augusti 2011, då jag befann mig i Kandergrund, Berner Oberland, stod plötsligt ett viktigt sammanhang klart för mig. Jag förstod
en andlig orsak till varför vi förlorar en del av vår ungdom. Jag var djupt
överraskad. Jag kände mig djupt träffad. Jag tänkte på mina barn och
barnbarn. Sedan dess har detta sysselsatt mig intensivt.

Numera har jag den övertygelsen, att samma andliga orsak står
bakom många av våra problem, närmare bestämt bakom våra
personliga, församlingens och kyrkans problem. Orsaken är brist på
den helige Ande.

Om detta är orsaken, borde vi ge hög prioritet åt att uppmärksamma
den. Om orsaken kan avhjälpas eller klart minskas, skulle vi slippa många
problem eller de skulle vara möjliga att lösa.
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Vad säger andra om dessa problem?
Emil Brunner: Ev. reformert teolog, skrev att den helige Ande ”alltid
mer eller mindre har varit teologins styvbarn.” 1
D. Martin Lloyd-Jones: ”Om jag nu en gång får lov att fullständigt
självklart säga min åsikt, så finns det väl varken i förfluten tid eller i
nutiden något tema som har försummats i så hög grad som den helige
Ande. ...Jag är övertygad om att vi här har med orsaken till den evangeliska trons svaghet att göra.” 2
LeRoy E. Froom: ”Jag är övertygad om, att brist på den helige Ande är
vårt största problem.” 3
Dwight Nelson: ”Vår församling har fullständigt tömt sina krafter på
att utveckla beundransvärda former, planer och program, men om vi
inte äntligen erkänner vår andliga bankrutt [brist på den helige Ande],
som har gripit alltför många av oss predikanter och ledande ansvariga,
kommer vi aldrig att kunna ta oss ut ur vårt pro forma 4 kristenliv.” 5
Garrie F. Williams: ”Den helige Ande tycks i allmänhet spela en liten
roll, om ens det, i många adventisters och församlingars dagliga liv. Och
ändå är detta grunden för ett glädjefyllt, tilldragande och fruktbärande
liv i Kristus” 6
A. W. Tozer: ”Om den helige Ande togs från vår kyrka idag skulle 95
procent av det vi gör fortsätta och ingen skulle märka någon skillnad.
Om den helige Ande hade lämnat den första församlingen, skulle 95
procent av det vi gör ha upphört och alla skulle ha lagt märke till skillnaden.” 7

Närmast skall vi ägna oss åt några påpekanden, som vår Herre Jesus
har gett oss om den helige Ande.

1
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Johannes Mager, Auf den Spuren des Geistes, (Lüneburg, 1999), från omslaget
D. Martin Lloyd-Jones, Vollmacht, Telos-Taschenbuch Nr.385 (Marburg 1984), s. 72
LeRoy E. Froom, The Coming of the Comforter (Hagerstown, 1949), s. 94
Pro forma latin ”för formens skull”.
Hrsg. Helmut Haubeil, Missionsbrief Nr. 34 (Bad Aibling, 2011), s. 3
Garrie F. Williams: How to be filled by the Holy Spirit and know it (Lüneburg, 2007), omslaget
Dr. S. Joseph Kidder: Anleitung zum geistlichen Leben (Andrews University), PowerPoint
presentation, bild 2.

INLEDNING

KAPITEL 1

JESUS
DYRBARASTE GÅVA
VAD LÄR JESUS OM DEN
HELIGE ANDE?

Känner du Jesus mest kraftfulla budskap?
Vilka uppgifter har den helige Ande?
Varför behöver vi hjälp från
andra till karaktärsförändring?

Tillbaka till den ”första kärleken”. En trosyster skrev: ”Min väninna
och jag studerar redan boken 40 Days: Prayers and Devotions to Prepare
for the Second Coming (av Dennis Smith; adventistbookcenter.com), för
tredje gången, omväxlande med häftet Steg till personlig väckelse (tidigare utgåva). Innan vi hade upptäckt dessa skrifter, var våra trosliv och
även våra böneliv inte längre vad de en gång var. Vi längtade efter att på
nytt finna den ”första kärleken”. Vi har funnit den! Vi tackar Gud av hela
hjärtat för detta. Det är så underbart, hur vår kärleksfulle Gud hör och
låter oss märka, hur hans Ande är verksam – för oss och för dem som vi
ber för. – M.S.
Jesus kom in i våra liv: Ytterligare en person skrev med anledning av
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denna skrift: ... Att den i mitt liv har blivit till en stor och länge efterlängtad seger. Det gick för mig som för så många andra trossyskon och
också för en syster från vår församling, att det alltid saknades något i
vårt trosliv, men nu fick vi erfara hur Jesus kom in i våra liv och har börjat
förändra våra liv. Han gör det fortfarande, och steg för steg drar han oss
allt närmare sig. – S.K.
Jesus lärjungar frågade sig: Hur kan Jesus utöva ett så stort inflytande? Beror det på hans böneliv? Därför bad de honom: ”Herre, lär oss att
be”. Och Jesus gick deras begäran till mötes.
Hans böneundervisning i Lukas 11:1–13 har tre delar: Fader vår, liknelsen om den bedjande vännen, och som höjdpunkt det ständiga bedjandet om den helige Ande.
I liknelsen (v. 5–8) får en man sent på kvällen besök och har ingenting
som han skulle kunna sätta fram till honom. I sin nöd går han genast till
sin granne. Han förklarar för honom: ”Jag har inget” och ber honom om
bröd. Han ber ända tills han får bröd. Nu har han bröd – bröd att leva av
– för sig själv och för sin gäst. Han har nu för sig själv och har möjlighet
att ge vidare.
Nu kopplar Jesus samman denna liknelse (problemet: Jag har inget)
med bönen om den helige Ande genom att säga: ”Jag säger er: Be, och ni
ska få...” (Luk. 11:9). Därefter följer:

Jesus unika vädjan:
Be därför om den helige Ande
I detta unika bibelställe uppmanar Herren Jesus oss enträget att be om
den helige Ande. Jag känner inte till något mer bibelställe där Jesus så
kärleksfullt och så eftertryckligt lägger något på våra hjärtan. Detta ställe finns i hans undervisning om bönen i Luk 11:9–13. De avgörande orden har jag lyft fram för att hans ärende tydligt ska uppfattas.
”Och jag säger er: Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker,
han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.
Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om
en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda
förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i
himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?”
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JESU DYRBARASTE GÅVA

Jesus använder i det här korta avsnittet verbet ”be” sex gånger. Sedan
ersätter han ”be” och förstärker det två gånger med verbet ”söka” – en
aktiv aktivitet – och ytterligare två gånger genom ”bulta” – likaså ett aktivt handlande.
Visar han oss inte med detta, att vi måste göra något för att fyllas med
den helige Ande? Det sista ”be” står i grekiskan i fortlöpande form. Det
innebär att det inte handlar om att be en gång, utan att ständigt förbli i
bön. Jesus gör här inte bönen bara till något mycket viktigt, utan han förväntar sig att vi ständigt ber. Helt säkert vill han genom denna intensiva
inbjudan väcka vår starka längtan efter den helige Ande.
I boken Såningsmannen står om detta: ”Gud säger inte att ni ska be
en gång och så ska ni få, utan han vill att vi ska vara outtröttliga i bönen.
Den som ber ihärdigt hamnar i en sådan sinnesstämning att hans längtan ökar efter det han ber om.” 1
Jesus ger sedan tre exempel, som tydligt visar, att det sätt att handla
som beskrivs, är otänkbart även för jordiska föräldrar. Med detta vill han
visa, att det är ännu mycket mer otänkbart för vår Far i Himlen, att inte
ge oss den helige Ande, om vi ber om det. Jesus vill göra oss helt säkra på
att vi får ta emot den helige Ande, om vi ber på rätt sätt. Genom detta
och andra löften kan vi be i tro och veta, att vi redan har fått det vi ber om.
(1 Joh. 5:14, 15; mer om detta i kap. 5)
Denna helt unika inbjudan visar oss, att det enligt Jesus övertygelse saknas något väsentligt, om vi inte fortlöpande ber om att bli fyllda
med den helige Ande. Han gör oss tydligt uppmärksamma på detta, att
vi ovillkorligen behöver den helige Ande. Han vill, att vi alltid ska ta emot
den helige Andes rika välsignelser.
Denna del av hans undervisning om bönen är en unik händelse. Det
handlar när det gäller den helige Ande om Guds dyrbaraste gåva. Det
handlar om den gåva, som för alla andra gåvor med sig. Detta är Jesus
kröningsgåva till hans lärjungar och ett tydligt bevis för hans kärlek. Jag
tror att det är mycket möjligt att förstå, att en så värdefull gåva inte kommer att undandras någon. Låt mig en gång uttrycka mig drastiskt: Den
helige Ande ”bjuds inte ut på rea”. Han ges till den som ger sitt liv till
Jesus; han ges till den som lever i ständig hängivenhet (Joh 15:4, 5). Hängivenheten kommer till uttryck genom:

1

Ellen White: Såningsmannen (SDA Media 2000), s. 109.

11

	En längtan efter Gud (”om någon törstar” – Joh 7:37)
	Tillit till Gud (”Den som tror på mig…” – Joh 7:38)
	Fullständig hängivenhet till följd av tillit till Gud ( ”att frambära era
kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga
gudstjänst” – Rom 12:1)
	Att följa Gud i allt (”åt dem som lyder honom” – Apg 5:32)
	Ge upp sin egen väg, vandra Guds väg och göra detta i överensstämmelse med Guds vilja (”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi
namn” – Apg 2:38)
	Inte ha för avsikt att göra något orätt (”Hade jag haft ondska i mitt
hjärta, hade Herren inte hört mig” – Psalm 66:18)
	Inse och bekänna vårt stora behov (”jag har inget” – Luk 11:6)
	Oavbrutet be om den helige Ande (Luk 11:9–13)
Ser vi inte tydligt i de förväntningar som Gud har på oss, hur dyrbar
denna gåva är? När vi tänker på alla dess nödvändiga förutsättningar,
då kommer vi sannolikt att finna brister i oss själva. Därför har jag
personligen vant mig vid att dagligen be om den helige Ande, i överensstämmelse med Joh 7:37 ”Om någon törstar, så kom till mig och drick!” 2
Vi kan be: ”Herre Jesus, jag accepterar helt och fullt förutsättningarna
för att ta emot den helige Ande. Jag ber dig av hjärtat att du – för i dag –
uppfyller dem i mig.” Vår underbare Gud hjälper oss till och med att leva
upp till förutsättningarna.

2
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Det är mycket värdefullt att grunda sin bön på löften. Den som vill veta mer
om detta, uppmanas att läsa kapitel 5 upprepade gånger.

KAPITEL 1

JESU DYRBARASTE GÅVA

Den helige Ande är källan till ett liv i fullhet
Vad säger Jesus själv om orsaken till att han har kommit till denna jord?
”Jag har kommit för att de ska ha liv, ja, liv i överflöd.” (Joh 10:10)
Jesus vill, att vi ska få detta nya liv redan nu och att vi efter hans återkomst ska fortsätta det i helt nya former som ett evigt liv i Guds rike.
Och han visar oss, att källan till detta liv i fullhet är den helige Ande.
”'Om någon är törstig, kom till mig och drick! Den som tror på mig, som
Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta
fram.' Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom.
Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.” (Joh 7:37–39)
”Strömmar av levande vatten” – är inte det en passande illustration
till ett liv i överflöd?

Gav Jesus något liknande exempel
under sitt liv här på Jorden?
Vi vet att Maria blev havande med Jesus genom den helige Ande
(Matt 1:18). Vi vet att han efter sitt dop bad: ”och den helige Ande sänkte
sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst:
'Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje' ” (Luk 3:22). Var det då under dessa omständigheter också för honom nödvändigt och viktigt, att
börja dagen med att ta emot den helige Ande? Jag citerar Ellen White:
”Morgon efter morgon hade Jesus kontakt med sin Far i himlen. Han
tog från honom dagligen emot ett friskt dop av den helige Ande.” 3
Det finns ett konstaterande i Löftestiden: ”För en helgad Kristi medarbetare ligger det en underbar tröst i medvetandet om, att även Kristus
under sitt liv på jorden dagligen bad till sin Fader, för att få nya tillskott
av den nåd han behövde.” 4

3
4

Ellen White, Signs of Times, november 1895, avsnitt 3
Ellen White: Löftestiden (Skandinaviska Bokförlaget 1978), s. 55.
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Jesus var verkligen ett föredöme för oss i detta. Vi måste ställa oss
frågan: Om Jesus dagligen behövde ta emot den helige Ande på nytt, är
det då inte ännu mycket mer angeläget för dig och mig?
Aposteln Paulus har helt och fullt förstått Jesu önskan. Han bekräftar
för församlingen i Efesus i kap 1:13, att de beseglades med den helige
Ande, när de kom till tro. I Ef. 3:16, 17 förmanar han dem, att bli starka
i Anden. I kap 4:30 förmanar han dem: ”Bedröva inte Guds helige Ande.”
I kap. 5:18 befaller han som befullmäktigad apostel efesierna och därmed
också oss: ”Låt er i stället uppfyllas av Anden.” 5 Då förstår vi att även vi
regelbundet behöver denna dagliga uppfriskning. För en kristens a
 ndliga
liv och tillväxt är det viktigt, att dagligen fyllas av den helige Ande.
Som en kommentar till Ef 5:18 stod det i Bibelstudium: ”Vad betyder
dop med helig Ande?
I Apg. 1:8 förklarade Jesus det med ett parallellt uttryck. ”Ni ska bli
döpta med helig ande” (Apg. 1:5), ”när den heliga anden kommer över er”
(Apg. 1:8). Att bli döpt betyder att helt sänkas ner i någonting, vanligtvis
vatten. Det omfattar hela personen. Dopet med den heliga Anden betyder att helt vara under Andens inflytande, att helt
”uppfyllas av ande” (Ef. 5:18). Det är inget ”en gång för alla” utan behöver hela tiden förnyas”, vilket Paulus understryker genom den verbform han använder i grekiskan.” 6

Jesu avskedsord och den helige Ande
Jesus ville förmedla glädje och hopp till sina lärjungar med sina avskedsord, genom att tala om att den helige Ande skulle komma i hans ställe. I
Joh. 16:7 säger Jesus något mycket överraskande till lärjungarna:
”Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort.
För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går
bort ska jag sända honom till er.”

5
6
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Se utläggning på s. 57, 58 av Werner E. Lange, Unser größtes Bedürfnis (Lüneburg, 2011),
s. 42
Carlos A. Steger: ”Jesus undervisning” (Bibelstudium för sabbatsskolan, kvartal 3, 2014), s.
26; adventist.se
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En ny fördelaktig lösning
Jesus sade något märkligt till lärjungarna: ”Det är bättre för er om jag går
bort.” Det betyder ju, att den nya lösningen, att han är med oss genom
den helige Ande, ger oss en fördel jämfört med om han personligen är
närvarande. På det sättet är han inte begränsad, utan kan vara hos var
och en, helt oberoende av, var varje människa befinner sig.

Ett personligt vittnesbörd om erfarenhet av Guds
kraft av en lärare och hennes elever
När Steg till personlig väckelse av Helmut Haubeil för ungefär 
ett
år sedan delades ut i min hemförsamling, hade jag på mycket kort
tid läst igenom häftet. Redan under genomläsningen gjorde jag fler
erfarenheter med Gud än någonsin tidigare och det fascinerade och
uppmuntrade mig.
I tillägget i slutet av häftet fann jag följande anvisning:
”Pedagogisk forskning har visat, att det är nödvändigt att läsa eller
höra ett så avgörande tema för vårt liv 6 – 10 gånger, innan man riktigt
har förstått det.”
Dessa hoppingivande ord kunde jag inte glömma.
”Testa det åtminstone en gång. Resultatet kommer att överraska dig.”
Detta ville jag uppleva och redan vid tredje genomläsningen grep
innehållet mig och jag erfor en stor kärlek till vår Återlösare, som jag hela
mitt liv hade längtat efter. Jag läste häftet sex gånger i följd under loppet
av två månader och resultatet var värt detta.
Det var som om jag kunde sätta mig in i, hur det måste vara, när Jesus
närmar sig oss och vi kan se in i hans rena, goda och kärleksfulla ögon.
Denna glädje över vår Frälsare ville jag från och med då inte längre gå
miste om.
Redan då jag vaknade längtade jag efter morgonandakten, för att
äntligen på nytt få erfara gemenskap med Gud, och under dagarna bad
jag tyst, att den helige Ande skulle stödja mina tankar under samtal,
genom mitt sätt att leva, då jag undervisade och medlade.
När ett barn hungrade efter uppmärksamhet och gav uttryck för detta
genom sitt sätt att uppföra sig, gav mig Gud kraften och visheten att
handla.
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Arbetsdagarna är sedan dess fyllda med Skaparens närvaro. Han
 jälper mig bokstavligen i vardagen. Sedan dess ber jag dagligen på
h
morgnarna och då och då under dagen om att bli fylld med den helige
Ande. Det är, som om man kommit närmare himlen och redan kan smaka hur skönt det kommer att vara där.
Medan jag läste det lilla häftet fick jag den tanken, att också
mina elever i skolan borde få del av denna erfarenhet. Jag undervisar
10 – 15-åringar vid vår adventistskola Elia i Vorarlberg, i L istenau. Därför
bad jag om vägledda tillfällen. En av mina skönaste e
 rfarenheter, som
den helige Ande verkar på unga hjärtan, kom kort tid därefter.

13-årig slagskämpe och den helige Ande
Upplevelsen började ett år innan jag lärde kände till häftet om den helige
Ande. En ny elev kom till skolan och inom några få dagar hade vår fridfulla oas förvandlats till en plats för råa slagsmål. Pojken var vid den här
tiden 13 år gammal, den största av alla barnen och stark. Mycket av det
som vi under skolårets gång hade kommit fram till och som hade burit
underbar frukt, föreföll att på en enda gång vara borta.
Låt honom själv berätta: ”När jag kom till min nuvarande skola, hade
jag ingen aning om vad som väntade mig. På min andra skoldag lät jag
mig provoceras, grep tag i och inledde ett slagsmål med en klasskamrat.
Jag slog honom trots att han var avsevärt mycket svagare än jag, skällde
ut honom och ville, att han aldrig mer ville se honom.
Senare såg jag alla mina fel och bad om ursäkt, precis som jag alltid
tidigare hade gjort. Efteråt hade jag ett samtal med rektorn. Under de
följande månaderna påbörjades en process inom mig. Det var ganska
märkligt att denna process inte startat tidigare i mig, eftersom jag var
son till en pastor. Jag började tillbringa mer tid med Jesus.”
Jag tänkte att denna unga person behöde extra uppmärksamhet. Han tog sitt felaktiga handlande på allvar, ångrade sig
och försökte på nytt, men av egen kraft lyckades han inte i längden.
I början gick det knappt en dag, då han inte var inblandad i ett slagsmål,
men långsamt blev det bättre.
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Efter 6 månader ansåg han, att det var bönerna som hade fört honom
närmare Gud. Under tiden skulle han själv be om kraft på morgnarna.
Raserianfallen och slagsmålen blev sällsyntare.
11 månader hade förflutit, sedan han kom till oss och man kunde
märka ännu fler förbättringar. Men hans vrede, hans utbrott med
skällsord, hans knutna nävar, var fortfarande inte alltid under kontroll.
Det var något helt naturligt – han försökte vinna av egen kraft och med
sitt förstånd och det gick ibland bättre, ibland inte alls. Våra böner åstadkom mycket, men hans inställning stämde ännu inte och vi saknade Andens förnyande kraft.
Vad hjälpte det om man insåg sitt fel, försökte tämja sin vrede, men
i nästa ögonblick trots detta slogs på nytt? Just när jag insåg att jag
saknade vishet, nådde det ovan nämnda lilla häfte mina händer. Den
kom just i rätt tid. Då insåg jag vad vi saknade. Det var den helige Andes
kraft. Vi hade ju ännu inte bett honom hjälpa oss!
När jag själv hade gripits av budskapet i Steg till personlig utveckling,
tog jag mod till mig och frågade pojken om han någon gång hade bett
om den helige Ande. Nej, det hade han inte gjort. Då försökte jag väcka
hans intresse för häftet, men utan att ge det till honom. Han skulle själv
få be om det. Mycket snart bad han om att få den.
Här följer hans egna ord. ”I november gav min lärare mig den lilla boken Steg till personlig väckelse. Jag började ivrigt läsa i den. På den tiden
kände jag inte riktigt till den helige Andes verk.”
På den första dagen hade han redan slukat nästan de första två
kapitlen och när han hade läst ut häftet, frågade han mig, hur många
gånger jag hade läst den. Han började genast läsa den på nytt och skulle
göra precis som det stod i häftet: läsa den 6 – 10 gånger.
Sedan dess har mycket förändrats… Från december 2012 förekom det
inte längre några bråk eller slagsmål – jag kunde inte förstå det. De pojkar som han dagligen slagits med blev hans vänner och de umgås harmoniskt.
Han har fullständigt förändrats – artig och till och med tjänstvillig. En speciell sorts stillhet och frid har intagit hans tidigare så v ilda
väsen. Hans skolkamrater kan bekräfta, att Gud är verksam. Han låter Gud arbeta med honom. Man kan se frukterna varje dag. Till Guds
ära vill jag nämna, att pojken beslöt sig för att låta sig döpas i
juni 2013. Om inte detta var den helige Ande …
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Jag har alltid trott, att jag skulle kunna klara av ett barn … och få det
att ta reson. Tålamod, uppmärksamhet och massor av samtal skulle
åstadkomma det. Det fungerade dock inte i längden. Därför blev Gud
tvungen att ingripa och undervisa mig om att det är hans Ande, som gör
även det omöjliga möjligt.
När denne pojke en dag är i himlen, vet jag att det är Gud som har
gjort detta möjligt. När mitt förstånd inte längre räckte till och jag äntligen insåg, att jag inte kunde styra honom, började Gud att arbeta med
honom på ett genomgripande sätt. Det inger mig mod att se, att det inte
finns några hopplösa fall för Gud. – C.P.

Bön: Far i himlen, tack för Jesu enträgna inbjudan till att be om den
helige Ande. Jag är ledsen över de förluster som har uppstått g
 enom
brist på den helige Ande. Jag behöver denna gudomliga hjälp, för att
Jesus ska bli större i mitt liv. Det finns inte något område i mitt liv,
inom vilket jag inte behöver hans hjälp. Tack för att den helige Ande
kan förändra min karaktär, och göra mig passande för Guds rike. Jag
överlämnar mig med allt vad jag är och allt vad jag har. Tack för att
du accepterar mig och tack för din välsignelse. Hjälp mig att tillväxa
i kunskap om den helige Ande. Amen.
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KAPITEL 2

VAR LIGGER VÅRA
PROBLEMS KÄRNA?
Finns det andliga orsaker?
Är det en brist på den helige Ande?

BRISTENS ORSAKER
Bibelns svar är: ”Ni vill ha, men ni får ingenting. Ni dödar och är avundsjuka, men får inte vad ni vill ha [efter sitt mänskliga sinnelag (Rom 8:5–7)].
Ni grälar och strider men blir ändå inte tillfredsställda, eftersom ni inte
ber. Och när ni ber, får ni ändå inget, eftersom ni har felaktiga motiv. Ni är
bara ute efter att tillfredsställa era egna begär” (Jak 4:2, 3).
Vår Herre Jesus har kärleksfullt och enträget uppmanat oss att be om
den helige Ande (Luk 11:9–13). Vi konstaterar, att vi ska göra detta regelbundet. I kapitel 3 ska vi gå närmare in på detta.
”De talar om Kristus och om den helige Ande men utan att det blir
till någon nytta för dem. De överlåter inte sina sinnen så att de kan bli
vägledda och styrda av de himmelska krafterna.” 7
Som församling ber vi sedan en tid om väckelse. Det är mycket
värdefullt. Ellen White sa: ”Att fyllas av den helige Ande är det som för7

Ellen White: Messias (Skandinaviska Bokförlaget, 2018), s. 626, 627; tidigare känd med
titeln Vändpunkten.
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samlingarna i dag behöver.” 8 ”Varför hungrar och törstar vi inte efter
den helige Andes gåva, trots att vi tar emot kraft genom den? Varför
talar vi inte om den, varför ber vi inte om den och varför predikar vi inte
om den?” 9
Det handlar dock inte bara om att be om en väckelse, utan – som
Mark Finley säger – att ”omsätta väckelsens olika bibliska delar i praktikn”. 10 Får jag lov att inbjuda dig till att vandra med oss de steg som
leder till personlig väckelse? Det kommer att föra dig till ett fullödigare
liv med mer kraft.
Först ska vi analysera problemet. Vi ska göra det grundligt, annars är
risken, att vi tycker att en förändring varken är nödvändig ellervärdefull.
Sedan ska vi se på Guds lösning, som erbjuder oss en oerhörd välsignelse. Till sist ska vi se hur vi i praktiken kan omsätta och uppleva detta.
Brist på den helige Ande hos oss innebär säkert inte, att allt som
vi gjort är förgäves. Det fanns och finns mycket goda planer. Herren
har med säkerhet välsignat också vår mänskliga insats så långt som
möjligt. Men hur mycket större resultaten skulle kunna bli och hur
mycket bättre situationen skulle kunna vara, om vi överhuvudtaget eller
starkare kunde leva i den helige Ande, det vet endast Herren.
Det skulle väl ha gått och skulle i framtiden gå i den riktning som
Henry T. Blackaby formulerat det på följande sätt:
”Han [Gud] skulle uppnå mer på några månader genom ett folk, som
är honom hängivet, än vad vi på 60 år skulle kunna göra utan honom.” 11
Det handlar om att genast gå den rätta vägen under Guds ledning
och därigenom uppnå större effektivitet. Så går det när vi är fyllda av
den helige Anden.
Exempelvis, någon håller en predikan. När predikan är klar, kanske
ingen, några få, många eller alla tar till sig budskapet. Om många eller
alla tar emot budskapet, då har den blivit effektiv. Det är något som den
helige Ande åstadkommer.

8
9
10
11
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TRE GRUPPER AV MÄNNISKOR
OCH DERAS PERSONLIGA GUDSRELATION
Guds Ord skiljer mellan tre grupper av människor, när det gäller deras
personliga relation till Gud. Inom var och en av dessa finns dock många
nyanser allt efter uppfostran, karktärsutveckling, ålder, kultur, bildning
o.s.v. Men med alla skillnader finns det bara tre möjliga grundinställningar till Gud.
Saknar relation – Bibeln kallar detta den oandlliga människan
	Full, äkta relation – Bibeln kallar denna människa andlig
	En delad eller skenbar relation – Bibeln kallar denna människa köttslig
Det ligger ingen värdering i Guds Ords beteckningar ”oandlig”,
”andlig” och ”köttslig”. De innebär endast en beskrivning av en människas personliga relation till Gud.
De tre grupperna beskrivs i 1 Kor 2:14–16, och 1 Kor 3:1–4. Vi ska bara
kortfattat gå in på den oandliga människan här. Hon lever i världen.
En snabb blick på de två grupperna inom församlingen hjälper oss att
inse, var problemet huvudsakligen döljer sig. Det viktigaste därvid är
att jag inser, till vilken grupp jag själv tillhör. Därför är vår betraktelse
också en hjälp till självdiagnos. Vi vill därvid betrakta vårt eget liv och
inte någon annans.
Vad är kriteriet för beteckningen inom den ena eller andra gruppen?
Vi vill fastställa, att inordningen i var och en av de tre grupperna sker på
grund av människans personliga relation till den helige Ande.

Den oandliga människan
”En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds Ande.
Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste
bedömas på ett andligt sätt” (1 Kor 2:14).
Den oandliga människan har absolut inte någon relation till den helige Ande. Hon lever i världen och ställer överhuvudtaget inte några frågor om Gud eller bara ytterst sällan.
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De andliga och de köttsliga finns i församlingen
Dessa två grupper presenteras huvudsakligen i 1 Kor 2 och 3 liksom
i Rom 8:1–17 och i Galaterbrevet 4 och 6. Vi bör lägga märke till att
kriteriet för dessa två grupper är deras relation till den helige Ande. Det
beror på att Gud har bestämt att den helige Ande är deras enda kontakt
med himlen (Vändpunkten, s. 318 [322]; Matt 12:32). ”De måste vara
öppna för Guds andes inflytande. Då kan de få Guds välsignelse.” 12

Den andliga församlingsmedlemmen
Låt oss läsa 1 Kor 2:15, 16:
”Den andliga människan däremot kan bedöma allt, men själv kan hon
inte bedömas av någon. För vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan
undervisa honom? [Jes 40:13, Rom 11:34] Men vi har Kristi sinne.”
Den andliga människan är en sann kristen. Han kallas ”andlig”,
för han är fylld med den helige Ande. Även här är relationen till den helige Ande kriteriet för beteckningen andlig person. Han har en god och
växande relation till den helige Ande. Jesus befinner sig ”i centrum av
hans liv”. Ibland säger vi att Jesus sitter på tronen i våra hjärtan. Den
andliga människan har i själva verket fullständigt överlämnat sig till
Jesus och detta bekräftas i allmänhet genom en daglig överlåtelse av
henne till Jesus varje morgon med allt vad hon är och allt vad hon har.
I budskapet till Laodikeia kallas hon ”varm”, i liknelsen om de tio jungfrurna kallas hon ”vis”. Rom 8:1–17 och Gal 5 säger ännu mer om henne.
Hon får erfara ett liv ”i överflöd” (Joh 10:10) eller som Paulus uttrycker det:
”Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet” (Ef 3:19) eller ”i honom är
ni uppfyllda” (Kol 2:10).

12
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Den köttsliga församlingsmedlemmen
En person kan vara medlem i församlingen för en kortare tid eller under
många år och fortfarande vara en köttslig kristen. Om du till din egen
förvåning skulle inse, att du för närvarande fortfarande är en köttslig
kristen, så förarga dig inte över det. Gläd dig i stället för då har du möjlighet att genast ändra på detta. Jag är övertygad om att de flesta köttsliga kristna är det på grund av bristande kunskap och egentligen längtar
efter mer erfarenhet i sin tro. Därigenom blir deras brist på kunskap
som regel inte ens deras egen skuld. Tänk på att du kommer att erfara
stor glädje genom ett liv med Kristus i ditt hjärta genom den helige
Ande (Jesus i Joh 15:11: ”för att er glädje ska bli fullkomlig.”) Genom
detta liv kommer du steg för steg att erfara detta överflödande liv
(Joh 10:10 – mer om detta senare) och du kommer att ha ett väl grundat
hopp om evigt liv.

Bön: Fader i himlen, jag ber, gör mig villig att ställa denna fråga. Om jag skulle vara en köttslig kristen, då ber jag dig av hjärtat:
Ge mig storsintheten att genast inse och erkänna det: Gör mig villig, att vara beredd på allt som du vill. Jag ber dig: Vägled mig till ett
lyckligt kristet liv, till det överflödande liv som du har lovat oss, och
till det eviga livet. Jag ber: förnya mitt hjärta. Innerligt tack för att
du hör denna bön. Amen.

I 1 Kor 3:1-4 står ett ord från aposteln Paulus till köttsliga församlingsmedlemmar: ”Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan bara som till köttsliga människor, spädbarn i Kristus.
Mjölk gav jag er att dricka. Fast föda fick ni inte, för den tålde ni inte än.
Och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är köttsliga. För när
det finns avund och strid bland er, är ni då inte köttsliga och lever som alla
andra? Om en säger: 'Jag håller mig till Paulus' och en annan: 'Jag håller
mig till Apollos', är ni då inte som folk i allmänhet?”
Märker vi då inte även här tydligt att kriteriet för beteckningen på den posteln
na grupp är det personliga förhållandet till den helige Ande? A
Paulus talar i dessa få verser om att församlingsmedlemmarna i Korint
är köttsliga. Vad betyder köttslig? Det betyder: Denna person lever av
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köttets kraft, d.v.s. av de naturliga krafter och förmågor som en människa har. Dessutom betyder det, att hon inte är fylld av den helige Ande
eller åtminstone inte i tillräckligt hög grad.
Många tror, att denna grupp bara består av människor som lever i
grova synder. Men det är bara en av de olika varianter som förekommer
inom denna grupp. Jag skulle än en gång vilja betona, att det finns
många skillnader inom alla grupper.
Paulus tilltalar de köttsliga människorna som ”käre bröder”. Det visar,
att det handlar om församlingsmedlemmar. Paulus säger: ”Jag kunde
inte tala till er som till andliga människor.” Det betyder: De är inte eller
inte i tillräckligt hög grad fyllda med den helige Ande. Han var tvungen att tala till dem ”som till köttsliga människor, spädbarn i Kristus.” Det
innebär, att de inte var så vuxna i tron som de borde ha varit. Man kan
ha stora bibelkunskaper men att trots detta inte vara andligt vuxen. Den
andliga tillväxten har med vår fulla hängivenhet att göra, och med det
ständiga livet i den helige Ande. Paulus var mycket angelägen om att
reda ut och avhjälpa problemet med församlingens köttsliga kristna
livsstil.
I sitt trosliv är det många kristna som känner ofrid, besvikelse,
meningslöshet eller att de ständigt måste anstränga sig.
Andra köttsliga församlingsmedlemmar har vant sig vid detta tillstånd och därmed funnit sig i detta och är helt nöjda med det. Kanske
säger de: ”Vi är bara syndare! Det kan man inte göra något åt.”
Andra köttsliga människor kan vara entusiastiska. De gläder sig över,
att de har lärt känna Bibelns sanning. Köttsligt sinnade församlingsmedlemmar kan vara mycket aktiva och till och med ha ledande positioner i församlingen eller samfundet. De kan till och med uträtta mycket
gott för Gud.
Matt 7:22, 23: ”Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre,
har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt
namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska
jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni
förbrytare.”
Vad är problemet? Jesus säger att han inte känner dem. De hade ingen äkta relation till Kristus, utan bara en skenbar. Antingen ledde inte
deras tro till att de överlät sina liv, eller också upprätthölls inte deras re-
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lation till Kristus. Jesus har inte genom tron bott i deras hjärtan. De hade
alltså ingen personlig relation till Kristus. Det kan ”finnas en skenbar
förening med Kristus.” 13 När är Kristus inte i oss? Jag har läst ett tungt
vägande ord om detta. Innan jag nämner det, skulle jag vilja hänvisa till,
att vi genom ett liv i den helige Ande kan bli fria från det som vi nu ska
läsa:
”En anda som skiljer sig från Kristus anda förnekar honom, vilken
deras bekännelse än är. Människorna kan förneka Kristus genom
förtal, genom lättsinnigt prat, genom osanna och ovänliga ord. De
kan förneka honom genom att dra sig undan från livets bördor eller
genom att jaga efter syndiga nöjen. De kan förneka honom genom
att låta sig formas av omvärlden, genom ohövligt uppträdande och
genom kärlek till sina egna åsikter. Och när de rättfärdigar sig själva,
hyser tvivel, bär onödiga bekymmer och har sina tankar riktade på
mörkret förnekar de honom också.” 14
Detta kan genom Guds nåd snabbt ändra sig. Detta återkommer vi
till i det tredje och femte kapitlet.

Varför är det så viktigt att överlåta sitt liv
och sin hängivenhet till Gud?
Guds ord säger: ”Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst” (Rom 12:1).
”Han vill befria oss [från Satans snara där vi är fångna], men han kan
inte göra det förrän vi har lämnat oss helt till honom. Då kan han skapa
oss på nytt och ge oss en ny natur.” 15 Vårt jag är sårat, förargar sig, hyser
agg och så vidare. Detta vill Gud befria oss från.

13
14
15

Ellen White: Messias, s. 631.
Ellen White: Messias, s. 328.
Ellen White: Vägen till Kristus, s. 49.
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”Han inbjuder oss att ge oss själva till honom så att han kan göra sitt
verk i oss och vi gör hans vilja. Vi behöver inte vara syndens slavar. Vi kan
välja att bli befriade och få uppleva Guds barns härliga frihet.”16
Vår första grundläggande överlåtelse besvarar Herren med pånytt
födelsen (Joh 3:1–21). Efter det handlar det om att hålla sig överlåten
(Joh 15:1–17). Men mer om det i kapitel 3.
Om livsöverlåtelsen säger Morris Venden:
”En delvis överlåtelse är inte någon verklig överlåtelse … Man kan
inte överlåta sig lite grand till Kristus, lika litet som man bara kan vara
lite gravid. Antingen är man det eller också är man det inte.” 17
Om den dagliga överlåtelsen läser vi hos Ellen White:
”De enda som kan bli [medborgare i Guds rike] är människor som
vill bli Jesus medarbetare, och som vill säga: 'Herre, allt det som jag
har och allt det som jag är tillhör dig.' De är de enda som kommer att
erkännas som Guds söner och döttrar.” 18
Man kan alltså vara i församlingen och ändå gå förlorad. Vilken
tragedi! Liknelsen om de tio jungfrurna och budskapet till Laodicea
visar också detta.

Varför är det så svårt att känna igen
ett köttsligt kristet liv?
Eftersom också den köttslige kristnes liv är fyllt med ”religion”, inser
han ofta inte, att han saknar något avgörande, nämligen den innerliga,
räddande gemenskapen med Gud. Om inte Kristus får lov att bestämma
livet helt och hållet, då står han utanför dörren och klappar (Upp 3:20).
Och han säger: Om detta inte ändras, kommer jag att spotta ut er.
Ännu en sak spelar en roll: På grund av den starka grund som vår
kunskap står på, har vi fasta övertygelser. Då är det viktig att vi är öppna
för ytterligare kunskap och insikt. Vi äger den övertygelsen, att vi tror på

16
17
18
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”

Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhär
tighet, att frambära era kroppar som ett levande och
heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst

”

sanningen och detta gör oss entusiastiska. Vi har mycket goda kunskaper. Vi säger rätt saker. Det gör det svårt för oss att identifiera köttslighetens problem. Spelar det inte också en roll, om vi också någon gång har
levt i den helige Ande? Om vi inte har gjort det, är det då överhuvudtaget möjligt att lägga märke till skillnaden?
En pastor skriver: ”Jag fick just ett telefonsamtal från en trosyster
som deltar i vår 40 dagar av bön (mer om 40-dagarsbönen i kap. 5).
Hon sa att det har förändrat hennes liv. Hon hade hela sitt liv ställt
sig fråga vad det är som saknas i hennes trosliv. Nu vet hon det: Den
helige Ande. Jag önskar att du hade fått höra hennes vittnesbörd. Hon
sa att hon för första gången märker att hon har en relation till Gud
i sitt liv … Även andra hade redan lagt märke till förändringen i hennes
liv.” 19 Vi ser också i detta vittnesmål: Man kan märka att det är något
som fattas en, men man vet inte vad. Många längtar efter något mer
och vet inte vad det är och hur de ska få det.
Jag är tacksam att ordet ”ännu, fortfarande” förekommer två gånger i
1 Kor 3:1–4: ”...ni fortfarande är köttsliga.” Det visar oss att det är möjligt
för den köttsliga människan att bli andlig. Ingen behöver förbli köttslig.
Eftersom han är i församlingen, har han den stora möjligheten att upptäcka det och att ändra sig. Hur man kan bli andlig ska vi tala om senare.
Ytterligare en synpunkt är avund och kiv eller som det står: ”För när
det finns avund och strid bland er, är ni då inte köttsliga och lever som
alla andra?” Detta sätt att uppträda bevisar för Paulus, att det köttsliga
församlingsmedlemmarna inte lever av Guds Ande, utan handlar
mänskligt – som andra människor också gör. De kan handla som den
19

E-post till Helmut Haubeil, 15 februari 2012.
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naturliga människan, men det sker i religiös förpackning. Visar det att
spänningar i församlingen huvudsakligen kommer från köttsligt sinnade församlingsmedlemmar? (Se Judas 19) Rivaliserade inte fariséerna
och sadducéerna redan på Jesus tid? Det innebär att det redan på den
tiden fanns spänningar mellan olika grupperingar i församlingen. En
gruppering kunde vara mycket mer noggrann medan den andra mindre nogrannt. Båda var emellertid övertygade om att de hade rätt utläggning av Bibeln och rätt inställning. Men Jesus visar oss att båda var
köttsliga, d.v.s. inte fyllda av den helige Ande. Detta är möjligt även i
dag. Även nogranna kristna kan vara köttsliga.
Tyvärr ser man i dag på konservativa och progressiva delvis genom
färgade glasögon. Fördelen med denna uppdelning är att betraktaren
upplever sig själv i en vacker dager. När det gäller den bibliska indelningen mellan ”köttsliga” och ”andliga” krävs det dock att man gör en andlig
inventering. Det borde vi för vårt eget bästa också göra. – Tänk på, vad
Guds ord så tydligt säger till oss i Gal 6:7, 8.
”… det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött
får av köttet skörda undergång, men den som sår i Anden får av Anden
skörda evigt liv.”
Den köttsliga människan skulle vilja följa Jesus och behaga honom, men har inte överlåtit sig helt eller – om hon har gjort det har
hon på något sätt återfallit (Gal 3:3, Upp 2:4-5). Det innebär att hon –
förmodligen omedvetet vill leva delvis enligt Guds vilja och delvis enligt sina egna föreställningar samtidigt. Men det går inte.
I sista hand bestämmer hon själv över sitt liv. Hos henne bor bokstavligt
talat två andar i samma bröst. Kan Herren i ett sådant fall ge sin helige
Ande? Jak 4:3 svarar på detta: ”Ni ber men får inget, därför att ni ber illa –
för att slösa bort det på era njutningar.” Jag har dragit den slutsatsen, att
det här talas om en bön i köttsligt sinnelag. Skulle inte ett bönesvar i det
fallet enbart förstärka jaget, det egna egot? Alltså lever denne församlingsmedlem av naturliga krafter och förmågor. I Upp 3:16 betecknas
detta som ”ljumt” och i Matt 25 som ”oförståndigt”.
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Varför betecknar Jesus köttsliga
församlingsmedlemmar som ljumma?
Hur kommer det sig, att många kristna saknar en erfarenhet av den
helige Ande? För att besvara denna fråga ska vi först sysselsätta
oss med fenomenet Laodicea. Varför betecknade Jesus de troende i
Laodicea som ljumma? Han gav själv en tydlig hänvisning: ”Se, jag står
vid dörren och klappar på …” (Upp 3:20) Jesus var inte centrum för dessa
troendes liv, utan utanför. Han stod utanför dörren. Varför kom han inte
in? Därför att han inte släpptes in. Han skaffar sig inte själv tillträde,
för han respekterar vårt fria vilja.
 lika
Varför låter troende Jesus stå utanför dörren? Till detta finns det o
orsaker och skäl. Många befinner sig i sin tro på en mer intellektuell, kunskapsmässig nivå, som den skriftlärde Nikodemus. De förstår inte vad vårt kristna liv egentligen handlar om, nämligen om vår
fulla hängivenhet till Gud, som han besvarar med att föda oss på nytt
(se Joh 3:1–10). För det andra är ”priset” för efterföljelsen för högt. De
skulle bli tvungna att ge upp för mycket, precis som den rike ynglingen
(se Matt 16:24, 25). Att följa Jesus kräver självförnekelse och beredvillighet att ändra sitt liv, en fullständig hängivenhet till Gud (Rom 12:1).
Att lämna Jesus utanför kan också bero på rent slarv, brist på tid till
personlig gemenskap med honom.
Jag upprepar: Jesus motivering för ljumheten i Upp 3:20 är: ”Se, jag
sår vid dörren.” Jesus befinner sig alltså inte i centrum av det här livet,
utan utanför eller vid sidan av det. Tänk på: ”Ingen kan tjäna två herrar”
(Matt 6:24). Antingen är det du som bestämmer över ditt liv eller också
Jesus. Ljumheten står i relation till den personliga relationen till Kristus.
I annat avseende behöver den berörda personen absolut inte vara ljum.
Exempel: En man kan satsa oerhört mycket på sitt yrke och samtidigt försumma sin fru. Han är engagerad i sitt yrke, men ljum i sin
äktenskapsrelation. Man kan till och med vara en mycket engagerad
församlingsmedlem, en mycket flitig församlingsledare eller pastor eller föreståndare och ändå vara ljum i sin relation till Kristus. Man kan
vara så engagerad vid genomförandet av många uppgifter, att man
försummar sin personliga Kristusrelation. Det är den ljumhet som Jesus
vill avhjälpa. Den tragiska risken är att man är så intensivt engagerad
med Herrens verk (församlings- och missionsaktiviteter), att man försummar verksamhetens Herre själv.
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LIKNELSEN OM DE TIO JUNGFRURNA
Låt oss kasta ännu en blick på denna liknelse. Vad visar oss Jesus
liknelse om de tio jungfrurna när det gäller de andliga och de köttsliga
jungfrurna?
	Alla tio var jungfrur
	Alla hade lampor
	Alla gick för att möta brudgummen
	Alla såg fram emot hans andra ankomst
	Alla somnade
	Alla hörde ropet och vaknade
	Alla gjorde i ordning sina lampor
	Alla lampor brann
	Hälften konstaterade: Våra lampor slocknar
Alla brinnande lampor förbrukar olja. Energi förbrukas. Efter kort
tid konstaterade fem: Våra lampor slocknar. De dåraktiga jungfrurnas
lampor som bara brann kort tid visar oss att de tydligen bara hade lite
grand av den helige Ande. Men det var inte tillräckligt. Det var för lite
helig Ande. Detta var den enda skillnaden!
När de fem kom tillbaka efter att ha köpt mer olja och bad att få bli
insläppta, sa Jesus: ”Jag känner er inte.” De var för sent ute med att skaffa olja, helig Ande. Dörren förblev stängd.
Genom detta uttalande av Jesus ser vi tydligt att vår personliga
relation till honom har med den helige Ande att göra. Den som inte
lever sitt liv fylld av den helige Ande, blir inte accepterad av Jesus. I
Rom 8:8, 9 står det: ”De som lever i köttet kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte i köttet utan i Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som
inte har Kristi Ande tillhör inte honom.”
Det är faktiskt endast genom den helige Ande som vi har en personlig relation till Jesus. I 1 Joh 3:24 står det: ”Den som håller fast vid Guds
budskap förblir i Gud och Gud förblir i honom. Och att Gud förblir i oss, det
vet vi av Anden som han gav oss.” Det innebär, att vissheten om att jag
är fylld av den helige Ande, är samtidigt vissheten om, att jag är i Kristus
och han i mig.
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Just denna erfarenhet hade också denna syster gjort som hade tagit
del i 40-dagarsbönen. Genom den helige Andes närvaro i h
 ennes liv,
upplevde hon denna förändring i sitt liv. En trossyster från Sydtyskland
skrev, efter att ha studerat detta häfta: ”Tillsammans med undervisningen i boken 40 Days – Prayers and Devotions to Prepare for the Second
Coming av Dennis Smith har detta häfte blivit till en enda stor och länge
efterlängtad välsignelse i mitt liv. Det gick för mig som för många andra och även för en trossyster från vår församling, att det alltid fattades
 rfara hur Jesus kom in i våra liv och hade
något i vårt trosliv. Nu fick vi e
börjat förändra oss. Han gör fortfarande det, och han drar oss steg för
steg närmare sig.” 20
En broder skrev: ”Häftet Steg till personlig väckelse har berört mig oerhört djupt… Kapitlet om de tio jungfrurna, men framför allt Rom 8:9 har
kraftigt chockerat mig. Plötsligt var jag inte längre säker på, om jag hade
den helige Ande och om han är verksam i mitt liv, för jag saknar smärtsamt Andens ”frukt” i mitt liv. I dag på sabbatseftermiddagen, har jag läst
färdigt den lilla boken och en gränslös och avgrundsdjup sorg övermannade mig. Då läste jag bönen på sidan 69, och den inre längtan bröt fram,
att jag skulle få ta emot den helige Ande och att mitt hjärta skulle
förändras och att Gud, Fadern, skulle förändra mig och forma mig
efter sin vilja… Tack för den lilla boken och de ord som berört mig så
djupt.” – A.P.
Den största tragedin i den köttsliga kristnes liv är att han inte får
något evigt liv om hans tillstånd inte förändras. Rom 8:9b: ”Den som
inte har Kristi Ande tillhör inte honom”.
Vi vill slå fast att den avgörande skillnaden mellan den andlige och
den köttslige församlingsmedlemmen har med den helige Ande att
göra. Den andlige kristne är fylld av den helige Ande. Den köttslige kristne är inte det eller inte i tillräckligt hög grad.
Om du skulle konstatera, att du är en köttslig kristen, så bli inte uppgiven. Gud erbjuder dig ett läkemedel: den helige Ande. I många grupper överbetonas den helige Ande, medan andra försummar honom.
Måtte Herren leda oss in på Bibelns medelväg.

20

E-postmeddelande till Helmut Haubeil, 31 mars 2013
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JÄMFÖRELSE MELLAN DEN TIDIGA KYRKAN
OCH KYRKAN I DEN SISTA TIDEN
Om vi jämför urförsamlingen med församlingen i vår tid, kan vi inte
undgå att konstatera, att urförsamlingen huvudsakligen måste ha
bestått av andliga människor. Enligt Apostlagärningarna var det orsaken till dess positiva och snabba utveckling. De hade inte några andra
hjälpmedel, men de hade den helige Ande. Vi har mängder av utmärkta
hjälpmedel, men en brist på helig Ande.
A. W. Tozer säger: ”Om den helige Ande i dag skulle dras bort från
församlingen, skulle 95 % av det som vi gör fortsätta och ingen skulle
märka skillnaden. Om den helige Ande hade dragits bort från urförsamlingen, hade 95 % av det som de gjorde, upphört, och varenda en
hade märkt skillnaden.” 21

Har vi lärt oss att komma överens
utan den helige Ande? Består vår församling
i dag till stor del av köttsliga kristna?
Är det därför som vi ofta är kraftlösa och går vidare utan seger? Hör
en köttslig hållning på något sätt ihop med, att vi i många avseenden
bara upplever en svag tillväxt i församlingen? Kommer sig de allvarliga
problemen på många områden från en köttslig inställning? Vi kommer
mer och mer att märka, att vårt personliga och gemensamma grundproblem är brist på den helige Ande. På det personliga området kan vi
snabbt ändra på detta.
Följande uttalande av Johannes Mager var riktat till predikanter m
 en
gäller oss var och en: ”Paulus skiljer mellan andliga och köttsliga kristna,
mellan dem som är fyllda av den helige Ande och dem som inte längre
ger något utrymme för Anden i sina liv: De är döpta med den helige
Ande – men är inte andefyllda.
För en predikant kan detta innebära: Jag kan ha en fungerande
teologisk utbildning och vara väl bevandrad i Bibelns grundspråk och
på ett skickligt sätt utöva det exegetiska hantverket. Jag kan ha tagit

21

32

S. Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben (Andrews University), PowerPointpresentation, bild 2.

KAPITEL 2

VAR LIGGER VÅRA PROBLEMS KÄRNA?

emot Bibelns stora sanningar och förstått dem intellektuellt; jag kan
vara hemmastadd i de olika århundradenas dogmatik; jag kan vara en
av de främsta inom homiletiken och vara aktuell och livsnära i mina
predikningar – men trots all min kunskap och mina förmågor inte vara
fylld av den helige Ande. Böcker, utbildning, god teknisk utrustning, t.o.m.
Andes gåvor utgör då en ersättning för den Andens fullhet som saknas.
Att predika, be offentligt, organisera församlingsliv, framställa evan
gelisationsprogram och utöva själavård, allt detta kan jag lära mig
och praktisera utan den helige Ande.
Ellen White har formulerat denna förfärliga möjlighet på följande sätt:
'Anledningen till varför så litet av Guds Andes verksamhet kan märkas är,
att predikanter lär sig att arbeta utan honom.' [E.G. White, Testimonies
for the Church, Volume 1, (1868), p. 383.1] Hur viktig en grundläggande
utbildning och en systematisk fortbildning än är för en förkunnare, så
är det ännu viktigare att ständigt låta sig fyllas av den helige Ande.” 22

Vi vill sammanfatta: Att vara köttslig innebär att leva av de normala mänskliga krafterna och av människans förmågor utan att ha
den helige Ande eller utan att ha honom i tillräckligt hög grad.

DET SVÅRASTE HINDRET
MED ATT VARA EN KÖTTSLIG KRISTEN
Bibelns höga etik – att älska fienden, att förlåta varje människa allt,
att övervinna synden o.s.v. – kan man bara förverkliga i den helige Andes kraft, inte i mänsklig kraft. Det visar oss, att det största problemet
med köttslig kristendom består i att det är ett liv uteslutande i mänsklig kraft. I vår egen kraft kan vi inte göra Guds vilja. Vi ska läsa några
bibeltexter om detta:
Jes 64:6: ”Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en
smutsig klädsel.”

22

Johannes Mager: Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Following the Steps of the Holy
Ghost), (Lüneberg, 1999), s. 102-103. Johannes Mager var pastor, evangelist och professor i systematisk teologi under många år. Senast arbetade han som pastorsförbundets
ledare i Euroafrikanska (idag Intereuropeiska) divisionen i Bern, Schweiz. Han är nu
pensionär och bor i Friedensau, Tyskland.
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Jer 13:23: ”Kan en nubier förvandla sin hud eller en leopard sina fläckar? Då skulle också ni kunna göra gott, ni som är så vana att göra gott.”
Hes 36:26-27: ”Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma
in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.
Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina
stadgar och håller mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.”
Rom. 8:7: ”Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig
inte Guds lag och kan det inte heller.”
Ellen White säger tydligt och träffande:
”Den som försöker att nå himlen genom sina egna verk, genom att
hålla Guds lag, försöker något omöjligt. Människan kan inte räddas
utan lydnad, men hennes gärningar skulle inte komma från henne själv.
Kristus skulle i henne verka vilja och gärning så att hans goda vilja kan
ske.” 23
Jag tror, att dessa hänvisningar visar tillräckligt tydligt, att vi inte
förmår göra Guds vilja utan den helige Ande. Det handlar om att
vi alltid beslutar oss för att göra Guds vilja och att Gud ger oss kraft
att utföra den. Denna insikt i läran om rättfärdiggörelse genom tron
är synnerligen väsentlig och befriande. Detta kan emellertid inte
behandlas utförligt här.

VAD KAN HÄNDA OM VI FÖRSÖKER GÖRA NÅGOT
SOM ÖVERSTIGER VÅR FÖRMÅGA?
Vad kan hända om jag ofta konstaterar: ”Jag klarar det inte! Nu har jag
misslyckats igen!” I viss mån kan vi då bli besvikna. Jag tror att detta
problem är vanligare i den yngre generationen i dag än bland de äldre.
De äldre är fortfarande vana vid starkare pliktmedvetande, lydnad inom
familjen, i skolan och på arbetsplatsen. Därför blir de inte lika irriterade
över en besvikelse som de yngre. Problemet förekommer emellertid i lika
hög grad hos gammal som ung. Det är bara det att den unga människan
lägger lättare märke till det. Att beträda trons väg i egen kraft är kardinalproblemet hos varje köttslig kristen, vare sig han vet det eller inte.

23
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Hur försöker man lösa problemet? Någon ber intensivare om Guds
hjälp och beslutar sig kanske för att anstränga sig mer. En annan tänker
kanske: Kanske man inte skulle vara så trångsynt? Så övergår han till
att ta lättare på saker och ting, och känner sig därigenom friare. Någon
annan kastar sin tro helt över bord och kan därefter känna sig bättre.
Problemet är bara: Dessa skenbart goda lösningar är falska lösningar, ty
det värsta återstår och förr eller senare visar sig i konsekvenserna. Rätt
väg är att ta Guds lagar på allvar, ty de har alla getts till oss av Guds kärlek till vårt bästa. För att kunna göra detta behöver vi emellertid Guds
kraft. Rätt väg är att leva i den helige Andes kraft med tilltagande glädje,
motivation, kraft, fruktbarhet och seger.

KÄRNPROBLEMET
Jag tror, att vi har insett att det egentliga problemet huvudsakligen
har att göra med köttslig kristendom. Blir det inte allt tydligare för oss,
varför Jesus inte vill ha ljumma efterföljare? De har inte i sig själva det
liv i fullhet som han vill ge oss, utan är en falsk förebild som många –
kanske till och med de flesta – utan att själva vara medvetna om det har.
Problemet är så mycket allvarligare än vi tror. ”Halvhjärtade kristna [det
är vi, när vi inte lever i full hängivenhet till Kristus] är värre än icke-troende. Deras vilseledande ord och avvaktande hållningar leder många bort
från den rätta vägen.”24

Möjliga faktorer som leder till köttslig kristendom
Följande faktorer eller orsaker är sådana som kan leda till köttslig
kristendom:
1. Brist på kunskap – Vi har ägnat oss för lite åt ämnet att leva ett ”liv i
den helige Ande” eller inte funnit nyckeln till att praktisera det.
2. Otro eller klentro – Att bli fylld av den helige Ande förutsätter fullständig överlåtelse av ens liv till Jesus Kristus. Inte heller detta kan
förverkligas om det fattas kunskap, och inte heller om vi är rädda för
att Herren ska leda oss på ett annat sätt än vi vill. Det innebär, att vi
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Ellen White: Letter 44, 1903, citerat in SDA Bible Commentary, Vol. 7. 963 som kommentar till Upp 3:15, 16.
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inte i tillräckligt hög grad litar på Guds kärlek och vishet.
3. Felaktiga uppfattningar – Man kan anse att man är fylld av den
helige Ande, trots att man inte alls är det eller inte i tillräckligt hög
grad. Det verkar vara det vanligaste problemet. (Mer om detta på
nästa sida: Hur löses vi från denna skenbara motsägelse?)
4. Att vara alltför sysselsatt – Man är så överbelastad, att man inte
anser sig ha tid att vårda sin relation till Kristus eller knappt anser sig
ha tid till det. Eller man tar sig tiden men gör inga framsteg i att nå
kontakt med Gud.
5. Dolda synder – eventuellt också brist på att ställa tillrätta – detta
fungerar som en kortslutning, d.v.s. det uppstår inte någon kontakt
med Guds kraft.
6. Att handla mest utifrån sina känslor – Guds ord säger: ”Den rättfärdige ska leva av tro.” Fattar jag mina beslut av tillit till Gud eller utifrån mina känslor? Ett ord av Roger Morneau har gjort djupt intryck
på mig. ”Andarna skulle uppmuntra människorna att lyssna till sina
känslor i stället för Kristi ord och orden från hans profeter. Det finns
inget bättre sätt för andarna att kontrollera människors liv utan att
individerna förstår vad som händer.”25

Varför ska jag be om den helige Ande
om jag redan har fyllts av Anden?
Å ena sidan gavs den helige Ande till oss, för att förbli i oss. Å andra sidan
ska vi ständigt be om detta i tro. Hur löser vi denna skenbara motsägelse?
Å ena sidan:
Jesus säger enligt Joh 14:17 ”Ni känner honom, eftersom han förblir
hos er och ska vara i er.” Apostlagärningarna 2:38 förklarar: ”Omvänd er
och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då
ska ni få den helige Ande som gåva.”
Å andra sidan:
Jesus i sin undervisning om bönen i Luk 11:9, 13: ”Be och ni ska få

25
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… hur mycket mer ska då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt
dem som ber honom?” Ef 5:18: ”Låt er … uppfyllas av Anden”. Utifrån den
grekiska grundtexten innebär det i båda fallen en ständigt pågående
bön.
Lösningen:
Ellen White säger: ”Den helige Andes verksamhet överensstämmer
emellertid alltid med Bibeln. Såsom det förhåller sig i den naturliga världen, så är det också i den andliga. Det naturliga livet uppehålls, ögonblick för ögonblick, av gudomlig kraft. Detta sker emellertid inte genom
något direkt underverk, utan genom att vi använder oss av de välsignelser som vi får tillgång till. På samma sätt uppehålls det andliga livet,
genom att vi utnyttjar de medel som försynen har avsett till detta. Om
Kristi efterföljare vill växa upp 'till manlig mognad, och så bliva fullvuxna, intill Kristi fullhet' (Ef. 4:13), skall de äta av livets bröd och dricka av
frälsningens vatten. De skall vaka, bedja och arbeta och i alla avseenden
följa de instruktioner som Gud ger i Bibeln.” 26
Vid vår födelse tog vi emot livet för hela vår livstid. För att bevara
detta liv måste man äta, dricka, röra oss o.s.v. Det förhåller sig exakt
på samma sätt med vårt andliga liv. Vi har vid dopet tagit emot den
helige Ande genom vatten och Ande (blivit pånyttfödda), för att detta
andliga liv ska finnas kvar i oss hela vårt liv. För att upprätthålla detta
andliga liv är det nödvändigt, att vi tar till oss de andliga medel som Gud
har försett oss med: den helige Ande, Guds Ord, bönen, vårt vittnesbörd o.s.v.
Jesus sa i Joh 15:4: ”Förbli i mig, så förblir jag i er.” Ellen White säger
om detta: ”Att förbli i Kristus betyder att vi tar emot hans Ande hela
tiden. Vi har överlåtit vårt liv till att tjäna honom.” 27
Det är därför vi dagligen behöver be om den helige Ande och varje
morgon överlämna oss till Herren med allt, vad vi är och har.

VAR STÅR JAG?

26
27

Ellen White, Löftestiden, s. 267.
Ellen White: Messias, s. 630.
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Är inte det viktigaste nu att jag förstår, vilken grupp jag tillhör? Var står
jag?
När min mor var 20 år gammal frågade en herre henne om Gud i hennes liv, Hon svarade honom då att hon inte var intresserad av tron på
Gud. Då sade han till henne: Och om ni skulle dö i natt? Denna fråga
drabbade henne hårt, men den fick mycket god effekt. Den ledde till
att hon beslöt sig för Jesus och hans församling. Kanske denna fråga
hjälper också dig:
Antag … att du skulle avlida idag …! (hjärtinfarkt? olyckshändelse?)
Har du en förvissning om evigt liv med Jesus Kristus?
Stanna inte kvar i ovisshet.

Det handlar om lyckan i livet
Jag har blivit förskräckt efter att ha förstått vidden av detta problem –
brist på helig Ande. Jag har funderat och bett över om jag faktiskt ska
infoga följande avsnitt. Jag vågar göra det därför att de handlar om någons livslycka, någons eviga liv och inflytande, särskilt i äktenskapet och
familjen, lika väl som i församlingen och yrkeslivet. Jag vet inte vem det
gäller. Men jag skulle vilja vara till hjälp för den som detta angår, för
också jag har fått hjälp.
Det är så avgörande att var och en som är köttslig, också inser detta,
för annars kan man inte med Guds hjälp ändra det. I sin kärlek vill Gud
i rikligt mått ge oss en innerlig kontakt med Jesus Kristus som gåva
genom den helige Ande. Därigenom undviks en stor förlust och personen får erfara en gränslöst stor välsignelse. Och det underbara är att vi
med Guds hjälp på kort tid kan förändra situationen. (Utförligt om detta
i kap. 3 och 5)
Den köttsliga kristendomens problem omnämns i Bibeln under olika
benämningar. De enskilda grupperna och människorna i grupperna kan
ha mycket olika tyngdpunkter, men kärnproblemet är detsamma:
	”köttslig” – Rom 8:9: ”Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör
inte honom”. Se också Rom 8:1–17; 1 Kor 3:1–4, Gal 5:16–21 m.fl.
	”oförståndig” – Liknelse om de tio jungfrurna Matt 25:1–13: ”Församlingens tillstånd framställt genom de oförståndiga jungfrurna, kallas
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också Laodicea.” 28
	”Ljum” – Brev till Laodicea Upp 3:14–21.
”Jag skulle önska att du vore kall eller varm.” (Upp 3:15) Är det inte
märkligt? Jesus föredrar de kalla framför de ljumma. Vad har han för
skäl till det? ”Halvhjärtade kristna [det är vi, när vi inte lever i full hängivenhet till Kristus] är värre än icke-troende. Deras vilseledande ord
och avvaktande hållningar leder många bort från den rätta vägen.
Den icke-troende visar var han står. Den ljumme kristne vilseleder
båda sidor. Han är varken världslig eller en god kristen. Satan använder honom för ett verk som ingen annan kan göra.29
”inte född på nytt” eller har inte förblivit i detta tillstånd – Joh 3:1-21
”Den nya födelsen är en sällsynt erfarenhet i vår tid i världen. Det är
anledningen till att det finns så många svårigheter i församlingarna.
Många, väldigt många, som tar emot det kristna namnet, är inte
helgade, inte invigda till Gud. De har blivit döpta, men har begravts
levande. Jaget har inte dött, och därför har de inte uppstått till ett
nytt liv i Kristus.” 30
	
”skenbart gudfruktig” – De ska ”ha ett sken av gudsfruktan men
förneka dess kraft” (2 Tim 3:5). Om detta säger Arthur G. Daniells:
”Formalism är något mycket bedrägligt och förgörande. Det är en
gömd, oväntad klippa som församlingen har hotats att krossas mot
så många gånger genom historien. Paulus varnade oss för att detta
'sken av gudsfruktan' (2 Tim 3:5) utan Guds kraft [utan att fyllas av
den helige Ande] skulle bli en av farorna i den sista tiden och uppmanar oss att inte låta oss fångas av denna bekväma, självbedrägliga
inställning.”31
Utöver detta kommer chockerande uttalanden i Ellen Whites skrifter:
	
Mycket, mycket få
	
”I min dröm stod en vaktpost vid ingången till en stor byggnad och
frågade var och en, som ville gå in: 'Har du tagit emot den helige

28
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30
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Ellen White: Letter 44, 1903, citerat i SDA Bible Commentary, Vol. 7, s. 963 som kommentar till Upp 3:15, 16.
Ellen White i Review and Herald, 19 augusti 1890, citerat i Le Roy Froom: The Coming of
the Comforter, (Review & Herald) s. 292.
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Arthur G. Daniells: Christ our Righteousness, s. 20.
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Ande?' Han höll en mätsticka i sin hand och enbart mycket få tilläts
att gå in i byggnaden…” 32
	
Inte en av tjugo är beredd
	
”Tyvärr måste jag meddela den allvarliga nyheten till församlingen,
att inte en av tjugo som står inskrivna i församlingens medlemsregister, skulle vara beredd att avsluta sitt liv på jorden. De skulle vara
utan Gud och utan hopp i lika hög grad som vilken annan syndare
som helst.” 33
Varför så sömnig?
”Varför är Kristus soldater så sömniga och likgiltiga? Därför att de har
så lite verklig kontakt med Kristus. Därför att de nästan fullständigt
saknar hans Ande.” 34
En stor fara
”Jag vill inte spilla många ord på hur kort och osäkert vårt liv kan
vara. Det är en stor fara, som många underskattar. De håller fast vid
ett syndigt liv och ger inte gehör för den helige Andes manande
stämma.” 35 Vad är syndens kärna? ”… att de inte tror på mig.” Tecknet
på att vi faktiskt tror på Jesus och litar på honom består i att vi helt
och fullt anförtror oss åt honom. Det handlar här om vår fullständiga
hängivenhet, vår beredvillighet att följa honom i allt.
Jag betonar detta än en gång: Jag har vågat infoga detta mycket
allvarliga avsnitt, eftersom det handlar om vårt livs fullständiga lycka
och vårt eviga liv, men också om vårt eget inflytande, i synnerhet i vårt
äktenskap och inom familjen och vår församling.

Ytterligare frågor
Den avgörande frågan är om du är fylld av den helige Ande eller inte.
Men när är man fylld av den helige Ande? Vilka är förutsättningarna för
detta? Vilka positiva konsekvenser får ett liv i den helige Ande? Vad innebär det att felaktigt anse, att man är fylld av den helige Ande?

32
33
34
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Tacksam över signalerna
Låt oss tacka vår Herre för att vi allt mer ägnar oss åt väckelse. Jag tror,
att vår store och underbare Gud har viktiga anledningar till att just nu
ge oss impulser genom den helige Ande för en väckelse. Kan följande
orsaker höra dit?
Han vill avhjälpa och föra oss ut ur laodiceatillståndet.
Han vill förbereda oss för Jesus snara återkomst och den särskilda
tiden innan dess.
Han vill få till stånd världens stora, avslutande väckelse (Upp 18:1, 2)
genom dem, som ”håller fast vid Guds bud och tron på Jesus”
(Upp 14:12)
Låt oss dessutom tacka för att varje köttslig kristen mycket fort kan
bli en andlig kristen. Och för att var och en som lever i den helige Ande
genom detta kan växa upp till Kristi fullhet. Som avslutning på det här
kapitlet följer ännu en erfarenhet.

Ny motivation och inre glädje.
”En trosyster gav mig häftet Steg till personlig väckelse. Jag överväldigades av innehållet. Jag hade länge sökt ett liknande innehåll. Nu hade jag
äntligen funnit det. Jag började skapa ordning i mitt trosliv och märkte
först då att jag måste göra ännu en sak: Jag överlämnade mig helt åt Jesus. Från och med då väckte mig Herren varje morgon mycket tidigt och
gav mig ’en stilla stund’. Då studerade jag varje dag ett kapitel i boken 40
Days.... Jag lade tydligt märke till att min relation till Jesus växte enormt.
Den blev allt djupare och mer förtrogen. Den helige Ande arbetade med
mig. Efter de 40 dagarna studerade jag den följande 40-dagarsböneboken. Sedan dess har jag arbetat mig igenom båda böckerna fyra gånger.
Jag kan inte längre låta bli att dagligen be om gemenskap med Gud.
Konsekvenserna är överväldigande, för den nya motivationen och den
inre glädjen går inte spårlöst förbi. Jag har haft många erfarenheter
under den här tiden. Jag sökte också efter tillfällen att ge det vidare,
det som fyllde mig. Den nära kontakten med Jesus gör att många saker
blir oväsentliga. Onödiga bekymmer löser sig. Jag önskar och ber att
ytterligare många troende ska få denna erfarenhet.” – H.S.
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KAPITEL 3

VÅRA PROBLEM
GÅR ATT LÖSA
Hur kan vi bli glada och starka kristna?
Hur fyller den helige Ande våra liv?

Jesus säger i liknelsen om vinstocken:
”Förbli i mig, så förblir jag i er” (Joh. 14:4). Vad betyder det? ”Att
förbli i Kristus betyder att vi tar emot hans Ande hela tiden. Vi har
överlåtit vårt liv till att tjäna honom utan några reservationer” 36

Denna tvådelade gudomliga lösning på vårt kärnproblem är samti
digt vägen till att få ett lyckligt kristet liv. Varför? Jesus har till dessa
ord sagt: ”Detta har jag talat till er, för att min glädje ska vara i er och
för att er glädje ska bli fullkomlig” (Joh 15:11). Genom dessa två steg
(att ta emot den helige Ande hela tiden och överlåta oss till att tjäna
honom utan reservationer) lever Kristus i oss, och detta är vägen till
en fullkomlig glädje. Kol. 1:27 talar om härlighetens rikedom. Kristus
i oss. Är det inte märkligt, att Jesus har bäddat in denna liknelse om
vinträdet i löftet om den helige Ande i Joh 14. Och om den helige Andes
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Ellen White: Messias, s. 630.
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verksamhet i Joh 16?

Det avgörande är alltså, att vi (som regel) dagligen överlämnar
oss till Gud, med allt vad vi är och har, och att vi dessutom dagligen
ber att bli fyllda med och tar emot den helige Ande.

VARFÖR ÄR EN DAGLIG ÖVERLÅTELSE
TILL JESUS NÖDVÄNDIG?
Jesus säger i Luk 9:23: ”Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv
och varje dag ta sitt kors på sig och följa mig.”
Jesus säger att vår efterföljd är en daglig angelägenhet. Att förneka
sig själv betyder att ge plats åt Jesus herravälde över hela livet. Att bära
korset innebär inte att vi varje dag möter svårigheter. Det innebär å ena
sidan att vi dagligen avsäger oss vårt jag och med glädje och av fri vilja
underordnar oss Jesus i allt – på det sätt som Paulus säger om sig själv:
”Jag dör dagligen.” Om någon på Jesus tid bar ett kors betydde det att
han var dömd till döden och gick till avrättningsplatsen. Det handlar
alltså om daglig förnyelse av vår grundläggande självuppoffring för Jesus
Kristus. Å andra sidan handlar det om att acceptera svårigheter som ett
liv i Jesus efterföljd kan resultera i.
Låt oss upprepa den viktiga tanken: Vi har tagit emot vårt fysiska liv
genom födelsen. För att bevara liv, kraft och hälsa äter vi normalt sett
varje dag. Det andliga livet har vi tagit emot vid pånyttfödelsen. För att
bevara detta andliga liv och vara andligt starka och friska, är det lika
nödvändigt att dagligen sörja för den inre människan. Om detta inte sker
både i det fysiska och det andliga livet, blir vi svaga eller sjuka eller till
och med dör. Vi kan varken äta måltider i förväg för en tid framöver eller
lägga upp ett förråd av den helige Ande.
I boken Löftestiden finns det en värdefull hänvisning till detta: ”Såsom
det förhåller sig i den naturliga världen, så är det också i den andliga.
Det naturliga livet uppehålls, ögonblick för ögonblick, av gudomlig kraft.
Detta sker emellertid inte genom något direkt underverk, utan genom
att vi använder oss av de välsignelser som vi får tillgång till. På samma
sätt uppehålls det andliga livet, genom att vi utnyttjar de medel som
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försynen har avsett till detta.” 37
Också följande ord i boken Messias har gjort intryck på mig:
”Vi ska följa Kristus dag efter dag. Idag ger oss inte Gud hjälpen som vi
behöver för imorgon.” 38
Ellen White säger:
”Att följa Jesus kräver att man omvänder sig av hela sitt hjärta och
förnyar denna omvändelse varje dag.” 39 ”Även om vår överlåtelse
var förbehållslös vid omvändelsen, hjälper det oss inte om vi inte förnyar
den varje dag.” 40 ”Lämna dig helt åt Gud varje morgon. Låt det vara det
första du gör. Be så här: 'Ta mig, Herre. Låt mig bli din helt och fullt. Jag
lägger alla mina planer inför dig. Använd mig i din tjänst i dag. Var kvar
hos mig och hjälp mig att bara göra det som du vill.' Detta är ett dagligt
program. Överlämna dig själv och dagen åt Gud. Lämna alla dina planer
åt honom. Låt sedan Gud leda dig så att du vet om du ska fullfölja dina
planer eller ändra dem. På det sättet ska du lämna ditt liv i Guds händer
varje dag. Då kommer du att formas så att ditt liv mer och mer liknar
Jesus liv.” 41
Morris Venden säger:
”Om du hittills inte har upptäckt behovet av en daglig omvändelse, kan denna insikt leda till ett verkligt genombrott i ditt
liv. Ellen White försäkrade i boken Men jag säger... (s. 107): ’Om du
varje dag söker Herren för att ständigt vara i samklang med honom
kommer du inte att behöva klaga och sörja mer... kommer inte din väg
att spärras av några oöverstigliga problem... så kommer också han att
bära dina svårigheter.’ ” 42
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Att förbli i Kristus och att låta detta ske genom en daglig förnyelse av
vår överlåtelse, är lika viktigt som att från början komma till honom.
Morris Venden fortsätter: ”Den dagliga kontakten med Kristus leder
till ständig överlåtelse – det leder till att vi förlitar oss på honom varje
ögonblick”. 43
Vi får lov att vara förvissade om detta: Om vi varje morgon medvetet
överlämnar våra liv till Jesus, då gör vi det som han önskar, för han har
sagt: ”Kom till mig …” (Matt 11:28) och ”den som kommer till mig ska jag
aldrig någonsin kasta ut” (Joh 6:37).
Herren är beredd att göra stora ting för oss. På vilket sätt? ”Vi kommer
inte att vinna seger på grund av hur många vi är, utan genom en fullständig överlåtelse till Jesus. Vi ska gå framåt i hans kraft och lita på Israels
mäktige Gud.”44 ”Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min
Ande, säger herren Sebaot” (Sak 4:6).
Det stora inflytande som Gud kan utöva genom oss, om vi lever i
fullständig överlåtelse, beskrivs av John Wesley på följande sätt: ”Gud
kan göra mer genom en människa, som till hundra procent har förbundit
sig med honom än genom en hel armé, som bara har förbundit sig till
nittionio procent.” 45
Ellen White skriver:
”De enda som kan bli [medborgare i Guds rike] är människor som
vill bli Jesus medarbetare, och som vill säga: 'Herre, allt det som jag
har och allt det som jag är tillhör dig.' De är de enda som kommer att
erkännas som Guds söner och döttrar.” 46 ”Alla som helgar själ, ande
och kropp åt Gud kommer ständigt att få nya förråd av fysisk och andlig kraft... Den helige Ande sätter in sina högsta krafter för att påverka
människors sinnen. Guds nåd utvidgar deras gåvor och låter dem bli
ännu fler. Varje fullkomlighet i den gudomliga naturen hjälper dem i
arbetet för att rädda människor... I sin mänskliga svaghet får de förmåga att utföra den Allsmäktiges gärningar.” 47
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Varför bör man dagligen
be om ett nytt dop i den helige Ande?
Bönen om att bli fylld med den helige Ande är en bön till Jesus om att
förbli i mig. Han bor nämligen genom den helige Ande i mig. Men varför
varje dag?
Jesus har gett oss ett lämpligt föredöme. Ellen White säger i Das Wirken
der Apostel (Löftestiden): ”För en helgad Kristi medarbetare ligger det en
underbar tröst i medvetandet om, att även Kristus under sitt liv på jorden dagligen bad till sin Fader, för att få nya tillskott av den nåd han behövde... Hans eget exempel är en försäkran om, att uppriktiga, uthålliga
böner till Gud i tro, en tro som leder till ett fullkomligt beroende av Gud
och oreserverad helgelse åt hans verk, kommer att skänka människor
den helige Andes vägledning i striden mot synden.” 48
Om detta var ett dagligt behov för Jesus, då är det ju ännu mycket
viktigare för oss.
I 2 Kor 4:16 står något viktigt:
”Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag
för dag.”
På vilket sätt försiggår denna inre förnyelse dag för dag? Den sker
genom den helige Ande enligt Ef 3:16–19: ”Jag ber att han i sin härlighets
rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och
att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken... Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.”
Av detta följer:
Det är som regel nödvändigt att varje dag be om ett nytt dop i den
helige Ande.
Därigenom bor Kristus i oss.
Han ger oss efter sin härlighets rikedom kraft för vår inre människa,
Guds kraft – det är övernaturlig kraft.
Därigenom ges Guds kärlek till vårt hjärta.
Detta är vägen till ett liv ”i Guds fullhet” (se Joh 10:10; Kol 2:10).
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Ytterligare en värdefull text har vi i Ef 5:18: ”Låt er … uppfyllas av Anden!” Vi bör uppmärksamma att detta är mer än ett råd. Det är en gudomlig befallning. Vår Gud förväntar sig att vi ska leva i den helige Ande.
De som förstår sig på den grekiska grundtexten säger att texten bokstavligen säger – och här citerar jag Johannes Mager: ”Låt er alltid och
ständigt på nytt fyllas med Anden.”49
I Bibelstudium står det om detta: ”Dopet med den heliga Anden betyder att helt vara under Andens inflytande, att helt ”uppfyllas av ande” (Ef.
5:18). Det är inget ”en gång för alla” utan behöver hela tiden förnyas.” 50
Det skriver aposteln Paulus till efesierna i kap 5, trots att han i
kapitel 1:13 har skrivit: ”… I honom har också ni, sedan ni har hört det
sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kom till tro, tagit emot den utlovade Helige Ande som ett sigill.”
Efesierna hade alltså tagit emot den helige Ande. Trots detta var det nödvändigt för dem ”att bli starka genom den helige Ande.” Ytterligare heter
det: ”Låt er … uppfyllas av Anden” eller ”Låt er alltid och ständigt på nytt
fyllas med Anden.”
Ellen White säger:
”Varje Kristi medarbetare skulle varje dag bedja till Gud om ett dagligt dop i den helige Ande.” 51
”För att vi ska äga Kristus rättfärdighet är det nödvändigt att vi
dagligen förvandlas genom Andens inflytande, blir delaktiga av den
gudomliga naturen.” 52
På andra ställen säger Herren till oss genom henne: ”Den som tilltalades av den Heliga Skrift, Guds Ord, och vill leva efter dess läror, måste
dagligen inhämta kunskap, dagligen ta emot andlig iver och kraft, som
står till förfogande genom den helige Andes gåva.” 53
Vidare säger hon: ”Vi ska följa Kristus dag efter dag. Idag ger oss inte
Gud hjälpen som vi behöver för imorgon.” 54
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Vidare säger hon: ”Vi behöver ständig kontakt med Guds hjälp för att
göra framsteg. Kanske vi har ett visst mått av Guds Ande, men vi ska
genom bön och tro ständigt söka mer av Anden.” 55
Jag fann också följande häpnadsväckande ord: ”Du behöver det där
dagliga kärleksdopet som under apostlarnas dagar slöt alla samman i
endräkt.” 56
Rom 5:5 visar oss, att Guds kärlek genom den helige Ande har utgjutits i våra hjärtan. Samma sak visar oss Ef 3:17. Det dagliga andedopet
(att fyllas av den helige Ande) åstadkommer samtidigt ett dagligt kärleksdop (att fyllas av Guds agapeärlek). Till detta kommer Gal 5:16 och
Rom 8:2, där det tydligt framgår att syndens makt bryts genom detta.

DEN PERSONLIGA ANDAKTENS BETYDELSE
Vår inre människa behöver daglig omsorg. Vilken innebörd har den personliga andakten? Varför är det så viktigt att jag varje dag överlåter mig
till Jesus och ber om att bli fylld med den helige Ande?
Jag har tagit med texter och citat som visar oss att den inre m
 änniskan
förnyas dag för dag. Det kastar ett klart ljus över vår dagliga personliga
andakts stora betydelse.
Grunden för hela gudstjänsten i templet var brännoffret på
morgonen och på kvällen. På sabbaten ägde ytterligare ett brännoffer
rum (4 Mos 28:4, 10). Vad innebär ett brännoffer?
”Brännoffret förkroppsligade syndarens fullständiga överlåtelse till
Herren. Här behöll människan ingenting för sig själv. Allt tillhörde Gud.” 57
”Timmarna för morgon- och kvällsoffret betraktades som heliga, de
kom att betraktas som bestämda bönetider… I denna sedvänja finns en
förebild för de kristnas morgon- och aftonböner. Ceremonier utan andlig
tillbedjan misshagar visserligen Gud, men han ser med välvilja på dem
som älskar honom och ödmjukar sig inför honom morgon och kväll för
att få förlåtelse för sina synder och be om de välsignelser de behöver.” 58
Lägger vi märke till att den dagliga andakten tillsammans med
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s abbaten utgör grunden för det andliga livet? Klargör detta ytterligare,
att det handlar om fullständig hängivenhet till Jesus Kristus, som
inbjuds att leva i oss genom den helige Ande?
Detta är en av de viktigaste andliga principerna, att varje dag prio
ritera Gud framför allt annat. Jesus säger i bergspredikan: ”Nej, sök
först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också”
(Matt 6:33).
Guds rike innebär att ha Kristus i sitt hjärta nu. Därför denna dagliga överlåtelse och dagliga bön om den helige Ande i stillhet. När vi
en gång står inför Gud, kommer den avgörande frågan att vara: Har
vi haft den rätta personliga relationen till Kristus? Har vi förblivit i honom? (Joh 15:1-17) Har inte också du en längtan efter större fullhet
i tron?
Den som aldrig eller bara sällan har stilla stunder tillsammans med
Gud eller håller en otillräcklig andakt, stärks kanske bara genom gudstjänsten en gång i veckan. Det är precis som om någon skulle äta bara
en gång i veckan. Vore det inte absurt, att förse sig med näring bara en
gång i veckan? Betyder det inte, att den kristne utan andakt är köttslig?
Om han skulle förbli i detta tillstånd skulle det innebära, att han inte
är räddad. Om vi är köttsliga, kan andakten vara en pliktuppfyllelse. Om
vi är andliga, blir den mer och mer ett behov.
För många år sedan läste jag pocketboken I was a Ganster (Jag var en
gangster) av Jim Vaus. Han var en förbrytare som omvände sig. Han erkände förbehållslöst sina synder – blanddem mened, stöld, o.s.v. Då han
gjorde detta upplevde han ett enormt ingripande från Gud. Det gjorde
intryck på mig. Jag sa till mig själv: Mig går det i alla avseenden bra för,
men sådana upplevelser har inte jag. ”Fader i himlen, jag vill också bekänna alla synder som jag känner till och dem som du fortfarande kan
visa mig. Dessutom vill jag stå upp en timme tidigare och be och läsa i
Bibeln. Då får jag se, om du kommer att ingripa också i mitt liv. ”
Tack och lov! Gud ingrep. Sedan den tiden är särskilt min morgonandakt tillsammans med sabbaten grunden för mitt liv med Gud.
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”

För att vi ska ha Kristi rättfärdighet är det nöd
vändigt att dagligen förvandlas genom Andens
påverkan så att vi blir delaktiga av gudomlig

natur.

”

Genom daglig hängivenhet och daglig påfyllnad med den helige
Ande förändras våra liv i positiv riktning. Det sker i vår andakt.

TILLBEDJAN I ANDE OCH SANNING
Det mest angelägna är tillbedjan av Gud. I Guds sista budskap till
människorna handlar det om tillbedjan av Skaparen i motsats till tillbedjan av vilddjuret (Upp 14:5–12). Det yttre tecknet på tillbedjan är sabbaten (tillbedjan av Skaparen). Tillbedjans inre hållning visar oss Joh 4:23,
24: ”Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare ska
tillbe Fadern i ande och sanning. Ty Gud är ande, och de som tillber honom
måste tillbe i ande och sanning.”
Att tillbe i anden innebär säkert den medvetna tillbedjan, men också
att vara fylld med den helige Ande. Att tillbe i sanningen betyder att leva
i fullständig överlåtelse till Jesus, som är sanningen inkarnerad. Jesus
säger: ”Jag är sanningen” (Joh 14:6). Och det betyder att man lever efter
Guds Ord och hans förordningar genom att Jesus bor i oss. Han sa: ”Ditt
ord är sanning”, och psalm 119:142 säger: ”Din lag sann” (NuBibeln). Om
vi inte lever i tillbedjan nu, riskerar vi då inte att misslyckas vid det avgörande tillfället? Det kommer att bli ett stort problem för alla köttsliga
kristna.
Jag tror, att vi alla med Guds hjälp vill göra framsteg och växa till i vår
kunskap. Det kan hända att en falsk tro och övertygelse varit ett hinder
för en del att växa i tron.
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DOP OCH HELIG ANDE
Åtskilliga anser, att de är fyllda med den helige Ande eftersom de är döpta, och att allt är i sin ordning på grund av detta och att inget mer behövs. D. L. Moody säger om detta: ”Ett stort antal tänker, att eftersom de
en gång blev fyllda, så är de fyllda för alla tider. O, mina vänner, vi är trasiga kärl; vi behöver hela tiden stå direkt under källan, för att vara fyllda.” 59
Joseph H. Waggoner säger om detta:
”Alltid när dopet anses vara beviset på Andens gåva, vaggas den
ångerfyllde syndaren in i köttslig säkerhet. Han litar u
 teslutande på
sitt dop som tecken på Guds nåd. Dopet blir hans garanti eller hans
vittnesbörd i stället för Anden i hans hjärta.” 60
Dopet är verkligen ett viktigt beslut. Det är Guds vilja. Och dess stora
betydelse består. Vi borde inte se tillbaka på en händelse i det förflutna
som bevis för att vi är fyllda av den helige Ande. Det handlar snarare om
att veta nu och uppleva nu att vi är fyllda av den helige Ande.
Många människor har tagit emot den helige Ande, innan de döptes,
t.ex. Kornelius och hans husfolk och även Paulus. Andra har tagit emot
den helige Ande först efter dopet, t.ex. samarierna eller de tolv männen
i Efesus. Men oavsett om man tog emot den helige Ande före, vid eller
efter dopet, är det avgörande att vi överhuvudtaget vid något tillfälle har
tagit emot honom och att han är i vårt hjärta nu. Det avgörande är inte
vad som hände i det förflutna, utan hur det står till med mig nu, i dag?
Jag får än en gång lov att påminna: Vi tog emot vårt fysiska liv vid
födelsen för att det ska bli kvar i oss hela livet. Detta liv bevaras och upprätthålls genom daglig mat, dryck, motion, sömn o.s.v. Annars skulle vi
sedan länge inte längre leva. För det andliga livet gäller exakt s amma
lagar som för vår kropp. Vi tog emot det nya livet genom den helige Ande,
och detta skedde genom vår fulla hängivenhet till Kristus, för att det ska
kunna förbli i oss. Och det lever vidare inom oss genom att de medel
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används, som Herren har ställt till vårt förfogande för detta. Det upprätthålls genom den helige Ande, bönen, Guds Ord. Låt mig upprepa:
Ellen White säger: ”Det naturliga livet uppehålls, ögonblick för ögonblick, av gudomlig kraft. Detta sker emellertid inte genom något direkt
underverk, utan genom att vi använder oss av de välsignelser som vi får
tillgång till. På samma sätt uppehålls det andliga livet, genom att vi utnyttjar de medel som försynen har avsett till detta.”61
Det innebär: Den helige Ande ges till oss vid pånyttfödelsen för att
stanna kvar i oss. Men att Anden förblir i oss har att göra med hur vi
använder de medel som Herren har ställt till vårt förfogande. Vilka
konsekvenser kan vi vänta oss om vi inte använder de medlen?
Den helige Ande är det väsentligaste av alla ”medel”. Därtill kommer
betydelsen av bönen och av att vara förenad med Gud genom hans Ord,
deltagandet i gudstjänsten, vår tjänst i Jesus namn och andra saker.
Jag tror att det står klart för var och en av oss att det är nödvändigt
att dagligen sörja även för den inre människan. Om vi inte gör det, kommer vi att få lida av beklagansvärda konsekvenser. Vi kan varken äta i
förebyggande syfte eller ta emot ett framtidslager av den helige Ande.
”Idag ger oss inte Gud hjälpen som vi behöver för imorgon.” 62 En daglig
överlåtelse till Kristus är nödvändig och vi måste dagligen bjuda in den
helige Ande till vårt liv.
De båda angelägenheterna tjänar emellertid bara ett syfte. De är
båda två sidor av samma mynt: att ha en personlig relation till Kristus.
Med min överlåtelse ger jag mig hän åt honom, och med min bön om
den helige Ande inbjuder jag honom till mitt hjärta. 1 Joh 3:24 (även
Joh 14:17, 23) visar oss, att Jesus genom den helige Ande bor i oss: ”Gud
förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss.”

Den helige Andes verkan
När den helige Ande bor i mig, verkar han i mig det som Kristus har fullgjort. Rom 8:2 säger: ”Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri
från syndens och dödens lag.” Andens lag kan vi förklara som det sätt på
vilket den helige Ande är verksam i ett hjärta som överlämnats till Gud.
61
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Ellen White: Löftestiden, s. 267
Ellen White: Messias, s. 283.
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Endast den helige Ande kan i mig göra det levande som Kristus har uträttat. Ellen White förklarar det bra: ”Anden skulle ges som en förnyande
kraft. Utan detta skulle Kristus offer inte ha varit till någon nytta … Det
är Anden som förverkligar det som världens Återlösare har åstadkommit.
Det är genom Anden som sinnet renas. Genom Anden får den troende
del av den gudomliga naturen … Guds kraft väntar på att de ska be och
ta emot.” 63
Thomas A. Davis beskriver detta händelseförlopp på följande sätt:
”Det innebär att till och med Kristus verksamhet för människorna är
beroende av den helige Ande. Utan honom skulle allt som Jesus gjorde
på denna jord – i Getsemane, på korset eller i uppståndelsen ur graven
liksom i hans översteprästerliga tjänst i himlen – vara utan framgång.
Konsekvenserna av Kristus verk skulle bara ha blivit obetydligt bättre än
någon annan stor världsreligion eller etisk ledare. Ty även om Kristus i
motsats till dessa var Gud, kunde han inte r ädda människorna bara genom sitt exempel och sin undervisning. För att förändra människor var
det nödvändigt att han var verksam inom dem. Detta verk utförs genom
den helige Ande som sänds för att i människors hjärtan slutföra det som
Jesus hade gjort möjligt.” 64
Är inte detta i sig självt en oerhörd anledning till att vara noga med att
låta sig fyllas med den helige Ande?
”När Guds Ande kommer in i hjärtat förvandlas hela livet. Syndiga
tankar drivs bort, onda handlingar avvisas. Kärlek, ödmjukhet och frid
intar vredens, avundsjukans och stridslystnadens plats. Sorg byts ut mot
glädje och ansiktet återspeglar det himmelska ljuset.” 65
Det finns många värdefulla konsekvenser av ett liv i den helige Ande,
men också stora brister och förluster utan honom. Skillnaden mellan ett
liv utan eller med den helige Ande behandlas utförligare i kapitel 4.

Är jag fylld med den helige Ande?
Ställ dig själv följande frågor som handlar om att vara fylld med den helige Ande: 66

63
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Går det att lägga märke till något av den helige Andes verksamhet i
mitt liv?
Har han t.ex. gjort Jesus som person stor och levande för mig? (Joh 15:
16)
Har jag börjat höra och förstå den helige Andes inre stämma? Kan han
leda mig i de stora och små besluten i mitt liv? (Rom 8:14)
Har en ny slags kärlek vaknat i mig för andra människor? Ger mig den
helige Ande öm medkänsla och djup omsorg om människor, som jag
normalt sett inte skulle söka upp som vänner? (Gal 5:22; Jak 2:8-9)
Upplever jag ständigt på nytt hur den helige Ande hjälper mig att
umgås med medmänniskor? Ger mig den gudomlige Hjälparen t.ex.
de rätta orden, som når fram till hjärtat hos en människa som har
bekymmer och problem?
Och ger mig den helige Ande kraft så att jag kan förmedla Jesus liv till
dem och kan föra dem till Jesu rike?
Upplever jag hur Hjälparen bistår mig i mina böner och hjälper mig att
ge uttryck för mitt hjärtas djupaste känslor inför Gud?
Om vi begrundar dessa frågor, ser vi vilket stort behov vi har av att växa
i den helige Ande, att lära känna honom bättre och älska honom mer.

FÖRSONING MELLAN FAR OCH SON
En trosbror skrev: Min far och jag har försonats. Efter att ha studerat Steg
till personlig väckelse och de två första böckerna om 40 dagarsbön, hade
jag den underbara upplevelsen att få bli fylld med den helige Ande. Särskilt underbart var det för mig att uppleva att den helige Ande kan och
vill vara verksam inom alla områden av mitt liv.
Min relation till min far var alltid komplicerad. Mina ö
 nskningar och
böner under barn- och ungdomsåren var väl alltid att få en bättre relation
till min far. Men det blev allt värre. Ytterligare sex till sju år förflöt. Gud
fyllde det stora tomrummet i mitt hjärta. Medan vi studerade och bad
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om den helige Ande gjorde min fru och jag många stora erfarenheter
med Gud. Vi bad till Gud för vår familj och särskilt för min far. U
 nder den
här tiden fick jag ny kraft att älska min far. Jag kunde förlåta honom allt,
som inte hade fungerat så bra i vår relation under min barndom. Min far
och jag är nu vänner. Han började också att bli en andlig människa och
började berätta för andra människor om Gud. I dag, två år senare, är min
relation till min far fortfarande mycket bra. Jag är mycket tacksam mot
Gud för denna erfarenhet. Jag kände mig tidigare så maktlös och ofta
mycket ensam. Men sedan jag dagligen ber att bli fylld med den helige
Ande, upplever jag ett underbart slag av liv och relation till Gud. – Anonym.

Bön: Herre Jesus, jag tackar dig, för att du vill förbli i mig
genom den helige Ande. Tack för att vår relation av tillit och kärlek växer när jag varje dag överlåter mig till dig. Herre hjälp mig,att
bättre lära känna den helige Ande och hans tjänst. Jag känner en
stark längtan efter att få veta vad han vill göra för mig, för mina
anhöriga och min församling och hur vi kan ha visshet om att vi får
den helige Anden när vi ber. Från djupet av mitt hjärta, tack. Amen.
Ellen White säger:
”Jesus utgav sig själv för att frälsa en förlorad mänsklighet, men
fick ta emot Guds Ande utan begränsning. Så får varje efterföljare till
Jesus som utger sig själv ta emot Guds Ande. Ja, vi har Bibelns uppmaning: Låt er uppfyllas av ande! (Ef 5:18), och denna uppmaning garanterar också att något sådant är möjligt. Paulus skriver att i Kristus
har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning.
Och i honom, som är huvudet för alla härskare och makter, har ni nått
er fullhet (Kol 2:9, 10).” 67

TILLÄGG TILL EF 5:18 –
”LÅT ER … UPPFYLLAS AV ANDE!”
Vi kan redan i den tyska texten i Ef 5:18 inse, att vädjan står i imperativ.

67
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Vi kan dessutom se att vädjan står i pluralis och alltså riktar sig till alla.
Och – vi ser att det är vår uppgift att söka Andens fullhet. Den grekiska
grundtexten gör detta ännu tydligare.
Johannes Mager säger om detta: ”I de nytestamentliga texterna
finns det bara ett avsnitt som direkt talar om att bli fylld med Ande.
’Låt er … fyllas av Ande.’ I Apostlagärningarna möter oss fyllandet med
Ande som en gåva, för att i särskilda situationer kunna handla kraftfullt.
Paulus däremot formulerar [på direkt uppdrag från Herren – Mer om
detta i slutet av tillägget] fyllandet som en befallning, som gäller alla
efterföljare till Jesus oberoende av livets omständigheter. Detta korta
men viktiga krav innehåller fyra väsentliga synpunkter.
1.	Verbet ’fylla’ (plerein) står i imperativ, befallande form. Paulus ger
här inte en rekommendation eller något vänligt råd. Han kommer
inte med något förslag, som man kan ta emot eller avvisa. Han ger
en befallning som en myndig apostel. En befallning vänder sig alltid
till människans vilja. Om en kristen är fylld med den helige Ande eller inte, beror i hög grad på honom själv. Kristna står under befallningen att sträva efter Andens fullhet. I detta består vårt ansvar som
människor när det gäller att bli fylld med Ande.
2.	Verbet står i pluralis (flertalsform). Befallningen riktar sig inte till
enskilda personer i församlingen, som har tagit över särskilda uppgifter. Att fyllas med Ande är alltså inte privilegiet för några privilegierade personer. Uppmaningen gäller alla som tillhör församlingen,
alltid och överallt. Några undantag finns det inte. Paulus ser det som
normalt att alla kristna låter sig fyllas med Ande.
3.	Verbet står i passiv form. Det heter inte: ’Fyll er med Ande!’, utan ’Låt
er fyllas med Ande’. Ingen människa kan fylla sig själv med Ande. Det
är uteslutande den helige Andes verk. Däri består hans suveränitet.
Människan ska dock skapa förutsättningarna så att Anden kan fylla
henne. Utan hennes aktiva vilja kommer Anden inte att handla med
henne.
4.	Imperativen står i det grekiska språket i presensform. Denna imperativ presens beskriver ett skeende, som ständigt upprepar sig, till skillnad från imperativen aorist, som syftar på en handling vid en specifik
historisk tidpunkt. Att fyllas med Ande är följaktligen inte en enstaka
erfarenhet, utan ett återkommande och fortskridande skeende. En
kristen fylls inte som ett fat en gång och för alltid, utan måste ständigt låta sig ’fyllas’ på nytt. Formuleringen kan därför också återges så
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här: ’Låt er ständigt och alltid på nytt fyllas med Ande!’
Detta att vara fylld med helig Ande, som skedde med oss i dopet, [förutsatt att det var ett dop i vatten och Ande som byggde på en fullständig
överlåtelse] kan gå förlorat om inte andedopet hålls vid liv. Om denna
erfarenhet har gått förlorad, kan man på nytt ta emot den. Påfyllnaden
måste upprepas, så att den helige Ande kan fylla ut alla områden av livet,
och vårt andliga liv inte orkeslöst vissnar bort. Påfyllnad av Ande innebär
inte att vi kvantitativt äger alltmer av honom, utan att Anden tar över
alltmer av oss. Därför befaller Paulus alla troende, att ständigt låta sig
fyllas av Anden. Det är för honom normaltillståndet hos en kristen. Ett
dop – men många ”påfyllningar”. 68
Vår Herre har själv gett befallningen: *
Låt er ständigt och alltid på nytt
fyllas med Ande! **

68

*
**
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KAPITEL 4

VILKA SKILLNADER
KAN VI
FÖRVÄNTA OSS?
Vad har vi att vinna på ett liv fyllt
med den helige Ande?
Vad går vi miste om när vi inte ber
om den helige Ande?

EN JÄMFÖRELSE MELLAN ATT VARA EN KÖTTSLIG
OCH EN ANDLIG KRISTEN
Konsekvenserna för den enskilde av att leva ett köttsligt kristet liv har
delvis redan nämnts. De tar sig bland annat uttryck på följande sätt:
Personen är i detta tillstånd inte räddad (Rom 8:6–8; Upp 3:16)
Guds kärlek – agapekärleken – är inte i personen (Rom 5:5; Gal 5:22)
utan är hänvisad helt till sin mänskliga kärlek.
Syndens makt är inte bruten (Gal 5:16; Rom 8:2)
Personen har inte från Guds rikedoms härlighet tagit emot kraft och
styrka till sin inre människa (Ef 3:16, 17)
Kristus lever inte i människan (1 Joh 3:24)
Personen har inte tagit emot någon kraft att vittna för Kristus (Apg 1:8)
Personen handlar på mänskligt sätt (1 Kor 3:3), så att rivalitet och
spänningar lättare uppstår
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En sådan person har det som regel svårare att ta emot en tillrätta
visning
Hans böneliv kan ha brister
Personen har enbart mänskliga förmågor att förlåta och att inte hysa
agg
En köttslig kristen handlar delvis som den oandliga människan. Paulus
säger att han ”lever som alla andra” (1 Kor 3:3). Men delvis ser hans görande och låtande ut som den andliga människans sätt att handla, fast han
bara gör det av egen kraft och förmåga.
Den andlige kristne upplever Guds fullhet:
”Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er
inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron ska bo i era
hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då med
alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet
och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå.
Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra
långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt
verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen.” (Ef 3:16-21)

KONSEKVENSER AV ETT KÖTTSLIGT KRISTET LIV
Jag är ledsen över de brister i mitt liv och mitt inflytande som förkunnare som är resultatet av brist på den helige Ande hos mig.
Det bekräftas också inom detta område, att vi inte kan ge någon vägled
ning längre än vi själva nått. Den enskildes brist kan summeras eller
mångdubblas i familjen och församlingen.

Barn och ungdom
Det köttsliga kristna livet är en grogrund för ett lättsinnigt, liberalt kristet
liv. Man försöker omedvetet och i god avsikt att göra vad man inte kan, och
sedan söker man efter utvägar. Är detta orsaken till att vi förlorar så många
av våra unga? Har vi omedvetet eller av andra orsaker varit föredömen
för våra barn och ungdomar när det gäller ett köttsligt kristet liv? Blev
de genom detta också köttsliga kristna, som på grund av detta måste
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kämpa mot besvikelser? Är det anledningen till, att många tar så lätt
på det eller inte längre alls kommer till gudstjänsten eller har gått ur
församlingen?
En äldre bror förklarade nyligen för sin församling: ”Det finns en orsak
till de problem som i dag förekommer i våra egna liv eller i många av våra
ungas liv: Vi äldre har misslyckats med att förstå Andens verkningar och
att fyllas av den.” 69
”Halvhjärtade kristna är värre än icke-troende. Deras vilseledande ord
och avvaktande hållningar leder många bort från den rätta vägen. Den
icke-troende visar var han står. Den ljumme kristne vilseleder båda sidor.
Han är varken världslig eller en god kristen. Satan använder h
 onom för
ett verk som ingen annan kan göra.” 70
Om vi däremot lever andligt, kan vi visa våra barn vägen till Guds
hjälp. Ellen White säger något mycket häpnadsväckande:
”Lär era barn, att det är deras privilegium att varje dag ta emot dopet
i den helige Ande. Låt Jesus vara din hjälpande hand, för att utföra sin
avsikt. Genom bönen kan du göra en erfarenhet, som kommer att leda
till en fullständig framgång för dina barn.” 71
Vi har lärt våra barn att be. Men har vi lärt dem att dagligen be om
den helige Ande? Eller visste vi inte detta själva? Min fru och jag visste
det inte på den tiden. Jag är tacksam för att Herren har översett med den
tid då vi saknade kunskap.
Vilka underbara barn andliga föräldrar kommer att få när de dagligen
överlämnar sig till Jesus och ber om den helige Ande.
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En atmosfär av gudomlig kärlek
eller bara vara hyggliga mot varandra?
Hur skiljer sig atmosfären i ett äktenskap och i en familj, i en församling
eller en kyrka när de består av köttsliga eller andliga kristna? Hur stor roll
spelar det om Guds kraft till ett disciplinerat liv saknas, om Guds kärlek
fattas och om syndens makt inte är bruten eller om dessa egenskaper
genom Guds nåd fungerar?
Konservativa köttsliga kristna har en benägenhet att kritisera. Det
är inte bra. Även om vi måste tala om Guds goda föreskrifter, borde vi
samtidigt tänka på att grundläggande förändringar bara kan ske när förändringarna kommer inifrån.
Liberala kristna har en benägenhet att ta lätt på saker och ting och att
acceptera världsliga ting. Inte heller det kan Herren välsigna.
Joseph Kidder konstaterar följande om tillståndet i församlingarna
i dag: ”Brist på delaktighet, ytlighet, världslighet, brist på frikostighet,
utbrändhet hos predikanter, tonåringar som överger församlingen, svag
självdisciplin, planer utan någon verklig bakgrund eller resultat, en kronisk brist på starka och engagerade män.” 72
Roten till vårt problem ser han i bristen på kontakt med Jesus
(Joh 15:1–5) och alltför stor tilltro till mänskliga ansträngningar (Sak
4:6). Lösningen ser också han i ett liv i den helige Ande (Apg. 1:8).
Jesus gav oss det nya budet:
”Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har
älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, ska
alla förstå att ni är mina lärjungar.” (Joh 13:34, 35)
Att älska som Jesus innebär: att älska med den gudomliga kärleken
(agape). Denna kärlek kan vi äga endast om vi är fyllda med den helige
Ande.
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”Kärlek till Gud framför allt annat och osjälvisk kärlek till varandra
är vår himmelske Faders bästa gåva. Denna kärlek är inte en tillfällig
känsla, utan en gudomlig princip, en förblivande kraft. En inte helgad
människan kan inte visa en sådan kärlek. Den finns bara hos den i vars
sinne Jesus bor.” 73
Jag tror det är en skillnad mellan om vi är vänliga mot varandra eller
om vi därutöver älskar med Guds kärlek. Ellen White ger oss ett viktigt
påpekande angående detta:
”Genom att pryda sig med en ödmjuk och stilla ande skulle nittionio
procent av alla svårigheter som förbittrar livet undvikas.” 74
Guds Ord antyder något i 1 Tess 4:3–8 om det äktenskapliga livet. Det
handlar i detta avsnitt om att leva i helighet och ärbarhet inom äktenskapet. Detta framställs som motsats till hedningarnas giriga begär. Den
trefaldiga hänvisningen till livet i helgelse och dessutom till den helige
Ande låter oss inse, att livet i den helige Ande också ska och kan f örändra
vår äktenskapliga relation. Gud har avsett att vi skulle erfara djup glädje
och förverkligande i det äktenskapliga livet. Visar inte det att Gud vill
hjälpa oss att umgås, inte i girighet utan i kärleksfull tillgivenhet?
Jesus bad att hans lärjungar skulle vara ett: ”Jag ber att de alla ska
vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara
i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig.” (Joh 17:21)
William G. Johnsson säger: ”Många adventister måste ännu lära sig
förstå vad det innebär att vara ett i Kristus. Troligen har vi tidigare ansett
det mindre betydelsefullt eller också har vi börjat i galen ända.” 75
Kristus är i oss när vi är fyllda med den helige Ande. Andligt kristet
liv bidrar till att våra böner besvaras av Herren. Ellen White säger: ”När
Guds barn är ett i Anden avlägsnas varje fariseism och all självrättfärdighet (den judiska nationens största synder) ur deras hjärtan… Gud kom-
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mer att uppenbara sin hemlighet, som genom tider och släktled varit
dold. Han kommer att visa, ’vilken rikedom på härlighet hedningarna har
i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp’ (Kol 1:27).” 76

Tillrättavisande själavård
Ger en tillrättavisande själavård som inte alls eller endast i liten grad
utförs i Guds kärlek några resultat? Vilka beslut kommer en församling
att ta som uteslutande består av köttsliga kristna eller har en köttslig
föreståndare eller pastor? När jag tänker tillbaka på min tjänst, då har
jag intrycket att andliga församlingsmedlemmar tenderar till att föra
den som ”fallit” till insikt. Och om han har ångrat sig och bekänner, då
har själavården nått sitt mål. Köttsliga kristna kan i den t illrättavisande
själavården vara benägna att använda själavården som straff och till och
med missbruka den som ett medel till maktutövning (Matt 18:15–17;
1 Kor 3:1–4; 2 Kor 10:3; Jud 19).

GUDS PROFETISKA ORD FÖR DEN SISTA TIDEN
Herren har för vana att uppenbara viktiga händelseförlopp genom
profeterna (Amos 3:7). Sålunda gav han viktiga profetiska budskap för
den sista tiden genom Ellen White. Eftersom mycket i den sista tiden
tydligt skiljer sig från förfluten tid, var ett motsvarande tillägg av information från Guds sida viktigt och nödvändigt. Modernt uttryckt är det
en ”uppdatering”. Enligt uttalande av Ellen White har dessa budskap
sin betydelse ända fram till Jesus återkomst. Eftersom de bl.a.
också innehåller uppmaningar till livsstilsförändringar, tillrättavisningar, förmaningar m.m., kommer en andlig människa lättare att acceptera dem än en köttslig. Om en människa
tar dessa budskap på allvar, behöver detta i sig självt inte innebära att
hon är andlig. Tänkvärt är i detta avseende ordet i 5 Mos 18:19: ”Och om
någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, ska jag själv
utkräva det av honom.”
Det visar tydligt, att när det gäller budskap från äkta profeter är det
inte med profeten vi har att göra, utan med Gud. Hur kan vi känna igen,
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”

När Guds barn är eniga, avlägsnas varje fariseism
och all egenrättfärdighet … ur deras hjärtan.

”

om någon är en äkta profet? Guds ord nämner fem testpunkter. En äkta
profet måste leva upp till alla fem punkterna.
1. Deras levnadssätt – ”På deras frukt ska ni känna igen dem”
Matt 7:15–20.
2. Profetiornas uppfyllelse, 5 Mos 18:21, 22, med undantag för villkorade profetior, t. ex. Jona.
3. Uppmaningar till trohet mot Gud (enligt Guds ord), 5 Mos 13:1–5.
4. Erkännande av Jesus person som sann Gud och sann människa
1 Joh 4:1–3.
5. Överensstämmelse med Bibelns läror, Joh 17:17.
Alla Guds bud, även profeternas anvisningar, är till för vårt bästa.
 ärför är de för oss utomordentligt värdefulla. Därför kan vi som andliga
D
människor med glädje lyda dem genom Guds kraft och veta att detta
bidrar till framgång i livet. ”Tro på Herren, er Gud, så ska ni bestå! Tro på
hans profeter, så ska det gå er väl” (2 Krön 20:20).
I Bibelstudium sägs följande beträffande relationen mellan livet i den
helige Ande och sanna profeters ord: ”Den som avvisar profetord stänger
sig själva för den helige Andes anvisning. Konsekvenserna blir inte annorlunda i dag än på den tiden – förlust av relationen till Gud och öppenhet mot negativa influenser.” 77

PLANERING OCH STRATEGI
En viktig uppgift för oss är att söka efter goda lösningar och metoder
inom församlingen och missionen. Det handlar om våra planeringar och
strategier. Det handlar huvudsakligen om att andligt stärka församling-
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en och om att vinna fler människor.
Jag har nu varit döpt sedan 65 år tillbaka och är predikant sedan 43
år tillbaka. Vi har utvecklat en mängd program och metoder. Vi har varit
mycket flitiga. I det här sammanhanget måste jag emellertid på nytt påminna om Dwigth Nelsons ord år 2005:
”Vår församling har fullständigt tömt sina krafter på att utveckla
beundransvärda former, planer och program, men om vi inte äntligen
erkänner vår andliga bankrutt [brist på den helige Ande], som har gripit alltför många av oss predikanter och ledande ansvariga, kommer vi
aldrig att kunna ta oss ut ur vårt pro forma kristenliv.” 78
Samma sak säger Dennis Smith:
”Jag är inte emot alla planer, program och metoder. Men jag befarar
att vi ofta har förlitat oss på dessa saker för att kunna främja Guds
verk. Planer, program och metoder kommer inte att avsluta Guds verk.
Stora förkunnare, underbara kristna konserter, satellitsändningar
kommer inte att avsluta Guds verk. Guds Ande kommer att avsluta
Guds verk – Guds Ande som talar och tjänar genom andefyllda män
och kvinnor.” 79

DOP OCH SJÄLAVINNANDE
Bibeln säger oss, att den helige Ande är en avgörande förutsättning för
att vinna själar för Kristus (Se Apostlagärningarna). Å ena sidan har vi
församlingar som växer till bra, å andra sidan har vi församlingar som
stagnerar eller krymper. Men en sak står klar för mig: Huvudorsaken är
brist på den helige Ande. Naturligtvis har detta problem sysselsatt oss
intensivt. Vi har utvecklat eller omarbetat många planer och program.
Därav ser vi att brist på den helige Ande leder till en kraftig insats, vilket
leder till brist på medel och tid, nämligen genom att vi slår in på o
 nödiga
och inte framgångsrika vägar. Två citat av Ellen White gör situationen
tydligare:
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”Herren arbetar för närvarande inte på att föra många människor
in i sanningen på grund av de församlingsmedlemmar som aldrig var
omvända och på grund de som har varit omvända men senare har avfallit. Vilken påverkan skulle dessa köttsliga kristna som inte överlåtit
sig till Gud utöva på nyomvända?” 80
”Om vi ödmjukade oss för Gud och var vänliga, tillmötesgående,
ömsinta och medkännande, då skulle det finnas hundratals omvändelser till sanningen där det nu bara finns en enda.” 81
Å andra sidan döper vi personer som inte är tillräckligt förberedda. Ellen
White sa:
”Att födas på nytt är en sällsynt erfarenhet i vår tid. Det är orsaken till
att vi har så stora problem i församlingarna. Många, väldigt många, som
tar emot Kristus, är inte helgade. De döptes, men de begravdes levande.
Deras jag har inte dött. Därför har de inte uppstått till evigt liv.” 82
Det är ett ord från 1897. Hur ser det ut i dag? Problemet är att den
som inte är född på nytt, har inte fyllts med den helige Ande. Jesus säger:
”Bara den som är född av vatten och Ande, kan komma in i Guds nya värld.”
Är det inte så att bristen på helig Ande möter oss på alla områden?

HELIG ANDE OCH FÖRKUNNELSE
Gud säger oss följande om vikten av den helige Ande i förkunnelsen:
”Om den helige Ande inte är närvarande hela tiden och ger sitt stöd kommer förkunnelsen av evangeliet att vara utan resultat. Han är den ende
som kan lära ut den gudomliga sanningen på ett effektivt sätt. Det är
bara när den helige Ande för in sanningen i våra sinnen som den väcker samvetet och förändrar livet. Några kan kanske förkunna Guds Ord i
detalj, och de kan känna till alla Ordets befallningar och löften. Men om
den helige Ande inte för in sanningen i sinnet kommer ingen människa
att falla på Klippan och bli krossad. Om Guds Ande inte medverkar kan
ingen utbildning och inga förmågor, hur stora de än kan vara, göra en
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människa till en kanal för ljuset.” 83
Förkunnelse äger inte enbart rum i predikan, utan också i föredrag,
bibelstudier och husgrupper.
Randy Maxwell säger:
”Sanningen är att vi dör av törst efter kontakt med den levande Guden.” 84
Är bristen på helig Ande också orsaken till rädsla? Skulle Emilio
Knechtle kunna ha rätt, när han säger: ”Varför lyckas vi inte vända upp
och ned på denna onda, fördärvade värld? Något har gått snett med våra
övertygelser. Vi är rädda för konflikter, vi är rädda för gräl, vi är rädda för
att förlora vårt arbete, vi är rädda för att förlora vårt goda rykte, vi är
rädda för att mista vårt liv. Så vi tiger och gömmer oss. Vi är rädda för att
förkunna evangeliet på ett kärleksfullt men myndigt sätt för världen.” 85

DEN HELIGE ANDE OCH VÅR LITTERATUR
Följande har sagts om vår litteratur: ”Om Guds frälsning är med den
som skriver för tidskriften, kommer samma anda att göra intryck på läsaren. En text som har skrivits med Guds Ande får änglarnas bifall och
de kommer att göra samma intryck på läsaren. Men en text som skrivits
när författaren inte levt helt och fullt till Guds ära, inte helt överlåten
till honom, känner änglarna med sorg av bristen. De vänder sig bort och
gör inte intryck på läsaren med den eftersom Gud och hans Ande inte
är i den. Orden kan vara bra, men de innehåller inte Guds Andes varma
inflytande.” 86
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Jag skulle än en gång vilja betona: allt vi har gjort var naturligvis
inte fel. Inte alls. Vi har utvecklat saker som varit bra och mycket bra.
Många av oss var mycket engagerade. Herren har s äkert välsignat
vår mänskliga insats så mycket som möjligt. Men den s tora frågan
är: Närmar vi oss dessa uppgifter som andliga eller som k öttsliga
kristna? En sak står fast: Om vi på köttets grund anstränger oss att
finna lösningar, kommer vi att investera mycket tid förgäves. Vi
kommer att genomföra många åtgärder som till sist inte leder till
någonting.

HELIG ANDE: UTAN HÖSTREGN, INGET VÅRREGN
”Höstregnet som fyller oss med den helige Ande, leder oss fram till den
andliga mognad som krävs för att vi ska ha nytta av vårregnet.” 87
”Det vårregn som för jordens skörd fram till mognad, framställer
den andliga nåd som förbereder församlingen för Människosonens
ankomst. Men om inte höstregnet har fallit kommer det inte att finnas
något liv och inget blad kommer att spira. Om inte höstregnet har utfört
sin uppgift kan vårregnet inte föra någon sådd till fullständig mognad.” 88

HELIG ANDE OCH BIBLISKT HELANDE
”Detta verk [sann helgelse] kan åstadkommas bara genom tro på Kristus
och genom kraften av den inneboende Guds Ande.” 89

STORA MISSIONSVERK UTAN HELIG ANDE?
Skulle stora institutioner, framgångsrika evangelisationsprogram och
väldiga missionsstrategier också kunna ha utvecklats utan den helige
Ande? Andrew Murray, Sydafrikas store missionär, visste, att detta mycket väl var möjligt, och att detta också var verklighet i en stor del av kris-
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tenheten när han skrev följande:
”Jag kan predika eller skriva [om Gud], fundera och meditera och
 lädja mig över att vara sysselsatt med saker i Guds ord och hans rike –
g
och ändå kan den helige Andes verksamhet på ett märkligt sätt fattas.
Jag fruktar, att om man betraktar alla predikningar i Guds församling
och frågar varför de innehåller så liten kraft att omvända, varför så få
resultat kan ses trots mycket arbete och varför det predikade ordet har
så liten kraft att leda de troende till hängivenhet till Gud och till helgelse,
att svaret lyder så: Det är frånvaron av den helige Ande. Och varför är det
så? Det kan bara finnas en enda orsak: ’köttet’ [se Gal 3.3] och mänsklig
kraft har intagit den plats som den helige Ande ska ha.” 90

HELIG ANDE OCH HÄLSA
”Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära
era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga
gudstjänst.” Rom 12:1
”Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om någon
fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt,
och det templet är ni.” 1 Kor 3:16, 17
”Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor
i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett
högt pris. Ära då Gud med er kropp!” 1 Kor 6:19, 20 (se också 2 Mos 15:26).
Människor som är fyllda med helig Ande är Guds tempel. Har du
någon gång gett dig tid att tänka igenom vilka konsekvenser detta får
för ditt liv? Ett tempel är Guds boning. Gud sa till Mose: ”De ska göra en
helgedom åt mig, så att jag kan bo mitt ibland dem.” 2 Mos 25:8
Om vi tar detta uttalande på allvar, då blir vår omsorg om hälsan och
livsstilen en medveten del av vår efterföljelse. Vår kropp är Guds egendom. Vill du umgås varsamt med Guds egendom? Ja, vi ska umgås aktsamt med vår kropp på ett sätt som motsvarar Guds anvisningar! Detta
kräver en viss disciplin. Någon, som är fylld med den helige Ande, kan
som regel följa denna disciplin med glädje och kommer att göra det. Belöningen är en bättre hälsa till kropp, själ och ande. Den som inte är fylld
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med den helige Ande kommer att göra det svårare för sig och därigenom
lida skada. Gud förväntar sig att vi till hans ära, för hans tjänst och med
glädje för oss själva bevarar vår kropp och Ande i bästa möjliga skick.
När det gäller att fyllas av den helige Ande finns det i detta avseende
ingen omväg. Om Jesus genom den helige Ande bor i oss, då är han också
”Herren, din läkare” (2 Mos 15:26). Helande är alltid till det bästa för den
som botas och till Guds ära. Det kan leda till att följande fråga dyker upp:
Botar då den store läkaren alla?
”En äldre dam från Kambodja kom som flykting till akutmottagningen
på ett missionssjukhus i ett flyktingläger i Thailand. Hon var klädd som
en buddistisk nunna. Hon bad att få bli botad av doktor Jesus. Så de berättade för henne om Jesus. Hon satte sin tillit till honom och botades till
kropp och själ. När hon kunde återvända till Kambodja, hade hon vunnit
37 människor för Jesus.” 91
Herren lät säga till kung Hiskia under hans sjukdom: ”Se, jag ska göra dig
frisk” (2 Kung 20:1–11). Men varför helade Herren honom inte genom ett
ord, utan gav honom uppgiften att lägga på ett omslag med fikon? Skulle
det kunna vara så att Herren förväntar sig också vår delaktighet genom naturliga läkemedel eller förändringar när det gäller kost, motion, vila o.s.v.?
Varför botade inte Herren Paulus, utan lät en ”tagg i köttet” vara kvar?
Paulus säger själv: ”Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga
uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet, en ängel från Satan som ska slå
mig så att jag inte förhäver mig” (2 Kor 12:7–10). Trots detta får Ellen White
meddela oss: ”Guds Andes inflytande är den bästa medicin som en sjuk
man eller kvinna skulle kunna ta emot. Himlen är enbart hälsa. Ju djupare det himmelska inflytandet är, desto säkrare kommer de sjuka troendes
tillfrisknande att vara.” 92
Är det inte anmärkningsvärt och betecknande som följande affärsman skrev? Han menade att alla hälsoseminarier aldrig uträttade något
för honom. Men sedan han varje dag ber om den helige Ande har han
fullständigt ställt in sig på hälsa och accepterat en vegetarisk livsstil.93
Visar det inte, att den helige Andes dop motiverar oss och ger oss kraft
att ta emot en sund livsstil?
Denna erfarenhet har en trossyster haft. Hon skrev: "Genom min full-
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ständiga överlåtelse till Jesus har Gud fullständigt förändrat mitt liv på
en månad. Efter min överlåtelsebön gick jag nästa morgon ut i köket till
kaffebryggaren, skakade på huvudet och sa till mig själv: Nej, jag dricker
inte mer något kaffe. Detta hade tidigare varit otänkbart, eftersom varje
gång jag hade slutat att dricka kaffe hade jag fått fruktansvärd huvudvärk i fem dagar – det var starka abstinensbesvär. Den här gången har
jag inte ens tänkt på vilka konsekvenser detta skulle få för mig. Jag visste
bara: Jag vill inte mer dricka något kaffe. I dag har jag inte längre någon
längtan efter det. 94 Det var bara en av många förändringar i hennes liv.
(För den som önskar bli fri från beroenden, vill jag rekommendera Andreasbrev nr 5: "Seger över tobak och alkohol". Det förklarar ingående vägen
till befrielse genom bön med bibellöften. 95)
Livet i den helige Ande hjälper oss mycket vid livsstilsförändringar,
för det är det som detta handlar om. Vi behöver hälsoinformation i
kombination med kraft till förändring. Don Mackingtosh, ledare för
Newstart Global, Weimar i Kalifornien, säger:
”Det verkliga behovet är inte brist på hälsoutbildning – vi har utmärkt
information om hälsa. Vad som är nödvändigt är information om hälsa i
kombination med kraften att omsätta detta i praktiken. Det handlar om
kraft till förändring.” 96
Doktor Tim Howe säger:
”Enbart hälsoutbildning är inte hälsoevangelisation. Hälsoutbildning
ger inte helande mer än Guds lag kan ge frälsning. För att förverkliga
hälsa och frälsning måste Guds förvandlande kraft upplevas.”97
Till slut vill jag ändå fråga: Hur ligger det till med ”healing”? Kan ett
sådant helande förväntas utan den helige Andes dop? (se Mark 16:17,
18; Jak 5:14–16)
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FÖRBEREDELSE FÖR JESUS ÅTERKOMST
För att vara beredd för Jesus återkomst (eller vår död i Herren) finns det
ingen ersättning för den innerliga gemenskapen med Jesus. Om Kristus
bor i mig genom den helige Ande, då är jag förberedd genom hans nåd.
Tre områden visar det.

Personlig relation till Kristus
Jesus sa: ”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden,
och den som du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3). Ordet ”känner” har
i Bibeln en mycket djupare innebörd än i vårt svenska språk i dag. Det
innebär den fullständiga ömsesidiga kärleksfulla hängivelsen. Det är
bara möjligt genom ett liv i den helige Ande. Detta kommer också till
uttryck i följande citat:
”Vi måste ha en levande kontakt med Gud. Vi måste vara fyllda med
kraft från höjden genom den helige Ande, så att vi kan uppnå ett högre
tillstånd. Det finns nämligen inte någon hjälp för oss på något annat
sätt.” 98 Jesus säger i liknelsen om de tio jungfrurna till de dåraktiga: ”Jag
känner er inte.” Vad var orsaken? Bristen på olja som symboliserar bristen
på den helige Ande (Matt 25:1–13).
De personer som lät korsfästa Jesus hade utmärkta kunskaper om
Gamla testamentet. Men på grund av sin falska tolkning sökte de inte få
någon personlig relation till Jesus.
Är vi medvetna om att de människor som lever i den sista tiden på
grund av omständigheterna behöver den innerligaste kontakten med
Gud?

Rättfärdiggörelse genom tron
I Guds sista budskap till människorna, i de tre änglarnas budskap,
handlar det om förkunnelsen av det ”eviga evangeliet” (Upp 14:6, 7).
Vad är kärnan i detta budskap som hela världen ska få höra? Det är vår
rättfärdiggörelse av nåd genom tron på Jesus Kristus ensam (Ef 2:8, 9).
De som i den sista tiden med kraft förkunnar detta budskap, måste själva
uppleva detta budskaps kraft. De måste förstå och också erfara
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rättfärdigheten genom tro på endast Jesus som deras Frälsare, som för
låter och befriar dem från synd. Det är bara möjligt i ett liv fyllt av den
helige Ande genom vilken Jesus Kristus gör det möjligt för oss att lyda.
Att Kristus bor i oss visar sig genom lydnad mot alla Guds bud. Världen
kommer att upplysas med detta budskap (Upp 18:1).

Kärlek till sanningen
Vilka konsekvenser får det i våra liv om vi lever ett liv fyllt med den helige
Ande, och hur blir det om det inte är så? Hur står det då till med kärleken
till sanningen, med studiet av Guds ord och med att leva sanningen i
våra liv? 2 Tess 2:10 talar om ”dem som går förlorade, eftersom de inte
tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta”. De som
inte kan förföras har kärleken till sanningen i sina hjärtan. Hur får vi denna kärlek? Vi kan endast äga den, om Jesus Kristus genom den helige
Ande bor i våra hjärtan. Rom 5:5 säger att Guds kärlek är utgjuten i våra
hjärtan genom den helige Ande. Ef 3:17 säger oss att Kristus genom sin
Ande ska ge oss kraft och styrka till vår inre människa och att Kristus
genom tron ska bo i våra hjärtan och att vi ska bli ”rotade och grundade
i kärleken”. I Joh 16:13 kallas den helige Ande för ”sanningens Ande”. Det
visar oss tydligt att det är nödvändigt att vara en andlig person för att
äga kärlek till sanningen. Har vi i dag problem med kärlek till sanningen,
till Guds ord, till det profetiska ordet? Låt oss också tänka på den tid som
ligger framför oss: ”Endast de som flitigt har studerat Bibeln och älskar
sanningen kommer att bli beskyddade mot detta kraftiga bedrägeri som
ska leda hela världen vilse... Är Guds tjänare nu så grundligt rotade i hans
ord att de inte ens kommer att ge efter för sina sinnens vittnesmål?” 99
Gud frågar inte om vi har förstått all sanning, utan om vi älskar sanningen. ”Sanningens spår ligger mycket nära villfarelsens spår, och båda
spåren kan för den som inte har upplysts av den helige Ande förefalla
vara som ett och samma.” 100
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ANDENS FRUKT ELLER KÖTTETS GÄRNINGAR
”Den helige Andes inflytande är Kristus liv i själen. Vi ser inte Kristus och
talar inte till honom, men hans helige Ande är oss nära på vilken plats vi
än befinner oss. Hans helige Ande verkar i och genom var och en, som
tar emot Kristus. Den som känner den inneboende Anden, visar Andens
frukt.” 101
Gal 5:22: Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, trohet, mildhet och
självbehärskning. Ef 5:9: Rättfärdighet, sanning.
Gal 5:16-21 visar oss att syndens kraft bryts i oss genom den helige
Ande.
”Lev av den kraft som den helige Ande ger, då behöver ni inte vara
fångar under syndens lag i era lemmar (Rom 7:23 och 8:1). ”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 ska inte ärva Guds rike.”
(Gal 5:19-21)

ANDLIGA GÅVOR
”Med de andliga gåvorna menar vi de gåvor som den helige Ande gett
och som nämns i 1 Kor 12:28 och Ef 4:12, 13: Apostlar, profeter, lärare, sådana som utför kraftgärningar, andra som botar sjuka, till att
hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. Dessa gåvor bidrar
till att bygga upp Kristi kropp … till ett sådant mått av mognad att
vi blir helt uppfyllda av Kristus.” 102 Den helige Ande har också gett
andra gåvor för bestämda ändamål: ”med skicklighet i all slags hantverk”
(2 Mos 31:2–6) eller arkitektur (1 Krön 28:12, 19).
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Om vi blir Jesus lärjungar, överlämnar vi oss till honom med allt som vi
är och har. Därigenom ställs alla våra gåvor och våra förmågor, medfödda
lika väl som förvärvade, till Guds förfogande. Han kan därutöver ge oss
andliga gåvor eller förädla de naturliga förmågorna.
Kan vi ha andliga gåvor trots vår brist på helig Ande?

GUDS VAL ELLER FOLKETS VAL?
Över hela världen är våra församlingar demokratiskt organiserade. Men
det var egentligen inte tänkt att kyrkan skulle styras genom demokrati.
Det verkliga målet med våra demokratiskt lagda röster är att varje enskild medlem lyssnar till Guds röst och avger sin röst i överensstämmelse
med den. Genom att lyssna på Guds röst uppenbaras Guds vilja genom
omröstningen. Vi ber helt säkert allesammans innan vi deltar i ett styrelse- eller församlingsmöte. Även innan vi röstar händer det ofta att man
håller en stilla bön så att vi blir på det klara med hur Gud vill att vi ska
rösta. Nehemja säger: ”Min Gud ingav mig i hjärtat…” (Neh 7:5) och Ellen
White säger om Nehemjas första kapitel: ”Och medan han bad formades
en helig avsikt i hans sinne.” 103
Kommer en köttslig kristen att höra Guds röst? Om han inte medvetet
och fullständigt har överlämnat sig så kommer han säkert inte att få något svar (Ps 66:18; Ps 25:12). Om någon som är köttsligt uppriktig, r östar
uppriktigt utifrån sin kunskap och sitt samvete, då är det säkerligen
mänskligt sett fortfarande i sin ordning. Men i samma ögonblick som
mänskliga överenskommelser träffas, blir det till manipulation och synd.
Ledare har ett stort inflytande på Guds verk. Det är en tydlig skillnad
och kan få stora konsekvenser om de bröder och systrar som leder har
kallats till denna uppgift av Gud eller om de endast utför uppgiften därför att de valts av människor.
När jag läste en bok om bön blev jag medveten om att vi
får lov att be Gud visa oss den väg som vi ska gå (Ps 32:8). Det stilla lyssnandet till Guds röst har förändrat hela mitt liv. Jag berättar om
detta genom erfarenheten ”Från prokurist till predikant” (endast på tyska). 104 Det finns en värdefull predikan att höra av Kurt Hasel: ”Hur fattar
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jag rätt beslut?”, 105 och en djupsinnig predikan av Henry Drummond;
”Hur lär jag känna Guds vilja?”. 106
Till detta kommer en erfarenhet från den 23 oktober 2014: Hälsocentret Country Life Mattersdorferhof i Kärnten, Österrike (ett utbildningscentrum för hälsoevangelisation) stod inför ett beslut: Ska vi göra en
tillbyggnad eller inte? Vad är Guds vilja? Vi talade inte mer om för- och
nackdelarna med detta, utan bad dagligen i tio dagar att Herren skulle
förbereda oss så att vi under en bönestund den 23 oktober (sedan Newstartgästerna hade rest hem) skulle kunna höra hans röst säga om vi ska
göra en tillbyggnad eller inte.
Därefter hade vi denna bönestund med över 20 deltagare. Efter vår
bönegemenskap bad var och en tyst till Herren at han skulle säga oss
om vi skulle bygga eller inte. Det personliga svaret skulle förmedlas till
gruppen på följande sätt: Om vi ska bygga, skriv ”+” på lappen, om vi
inte ska bygga:”–” och om någon inte fått något svar ”0”. Den som var
osäker på sitt svar skulle sätta ett frågetecken efter sitt svar. Resultatet
blev för oss ett tecken på en underbar vägledning. Det fanns fjorton ”+”,
av dem var fyra ”+?” och sex var ”0” och fyra tomma lappar. (Det fanns
ytterligare två lappar med oklara svar, som inte utvärderades.) Därmed
stod det klart genom en tydlig vägledning från Gud, att vi skulle bygga.
Jag är övertygad om att vi i denna sista tid alltmer ska slå in på denna väg
för att söka råd från Gud.
Detta tyder Joel 2:28, 29 på. Ellen White säger om detta: ”Var och en av
oss måste själv lyssna till honom. När alla andra röster har tystnat och
vi väntar på honom i stillhet kommer sinnets tystnad att göra Guds röst
tydligare. Han säger till oss: ’Bli stilla och besinna att jag är Gud’ ”. 107

GULD
Vilka skillnader finns det mellan andliga och köttsliga kristna när det
gäller att förvärva saker och ting och att umgås med pengar? Betraktar vi
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oss själva som ägare till våra tillgångar eller som Guds förvaltare? ” Kärlek
till pengar och en dyr livsstil har gjort den här världen till en håla för
mördare och rövare. Bibeln skildrar habegäret och förtrycket som kommer att råda omedelbart före Jesus återkomst.” 108

GUDS BESKYDD ÖVER VÅR LIVSVÄG
Guds änglar beskyddar de gudfruktiga. ”Herrens änglar slår sitt läger
omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem” (Ps 34:8). ”En
skyddsängel har utsetts åt varje människa som är Kristus lärjunge. Dessa
himmelska väktare skyddar de rättfärdiga mot den ondes makt.” 109 När
det här t alas om att de rättfärdiga, Kristus efterföljare och att rättfärdiga
står under Guds beskydd, är frågan om det gäller alla som anser sig vara
kristna. Gäller det också för dem som inte helt har överlämnat sina liv till
Jesus? För barn gäller det, för det sägs av Jesus i Matt 18:10: ”Se till att
ni inte föraktar någon av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen
alltid ser min himmelske Faders ansikte.” David som helt hade anförtrott
sitt liv till Gud visste att han inte hade någon anledning att känna ångest
och fruktan. Han säger i Ps 27:1: ”Herren är mitt ljus och min frälsning, för
vem skulle jag frukta?”
(Jag rekommenderar att du läser kapitel 31 i boken Från mörker till
ljus som handlar om goda änglars tjänst. Det är en stor glädje för varje
Guds barn.)

SLUTKOMMENTARER
Vi har bara vidrört några avsnitt. Det finns fortfarande många områden i
livet och tron, som vi skulle kunna lägga till. För alla av dem gäller:
Om vi nu överblickar skillnaderna, då finns det inte ett enda område
som inte har avsevärda fördelar genom den helige Ande. Och omvänt: Det
finns inte ett enda område inom vilket vi utan den helige Ande skulle ha
stora nackdelar. Borde inte detta var en stor sporre för oss att varje dag
inviga oss till Gud och be om att fyllas med den helige Ande?
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”För några år sedan startade en Boeing 707 från Tokyos flygplats med
London som mål. Det var en klar, solig dag. Snart kunde flygresenärerna
se Fujijama, Japans berömda berg. Då fick piloten spontant idén att flyga
runt berget, så att hans passagerare skulle få njuta av denna fantastiska
utsikten.
Han övergav den fastställda kursen och övergick till att flyga med
hjälp av sikten. Då man under flygning förlitar sig på sikten, avstår flyg
piloten från markkontrollens säkerhetskontroll och är helt beroende av
vad han själv ser. Piloten såg berget nära under sig. Hans höjdmätare
visade 4 000 meter. Vad han inte såg var de fallvindar och byar som
rasade runt Fujijama. De kunde inte flygplanet klara. Den bröts sönder i
vinden och störtade. Samtliga passagerare avled.” 110
En köttslig kristen lever utifrån vad han själv ser. Han bestämmer själv.
Trots bästa avsikt kommer han att falla. En andlig kristen lever ledd av
den helige Ande, i ett kärleks- och tillitsförhållande till sin Herre, som
leder honom till det säkra målet.

Fader i himlen, tack för Jesus som bor i oss genom den helige
Ande gör så stor skillnad i oss och i det vi gör. Öppna mina ögon
ännu mer för den helige Andes verk. Ge mig detta liv i överflöd
genom honom, som Jesus vill ge oss. Hjälp mig att upptäcka
nyckeln som löser detta problem i nästa kapitel och börja använda den. Tack. Amen.
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KAPITEL 5

NYCKELN TILL PRAKTISK
TILLÄMPNING
Hur kan jag praktiskt omsätta och erfara
Guds lösning? Hur kan jag be
så att jag efter bönen är säker på att vara fylld
av den helige Ande?

BÖN OCH ATT BLI FYLLD AV DEN HELIGE ANDE
Det är viktigt att vi i tro går denna väg, att vi i tro ber om den helige Ande.
Det handlar om att efter bönen om den helige Ande lita på och vara övertygad om att Herren har hört bönen och redan under min bön har gett
den helige Ande.
Gal 3:14 säger: ” ... för att vi genom tron ska få den utlovade Anden”.
En annan översättning säger: ”... vi sedan få den utlovade Anden på
grund av tron" (Bibel 2000).
För att vi lätt ska kunna förtrösta på vår himmelske Fader, har han
gett oss en viktig hjälp. Vi kallar den ”Bön grundad på löften”.

BÖN GRUNDAD PÅ LÖFTEN
Först ett exempel: Anta att mitt barn inte är bra i engelska och att jag vill
uppmuntra mitt barn att bli bättre på engelska. Jag ger ett löfte: "Om du får
ett bra betyg i engelska ska du få 100 kr av mig." Mitt barn börjar nu plugga
flitigt. Jag hjälper också till med detta. Och till slut får mitt barn faktiskt
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ett bra betyg. Vad händer? När barnet kommer hem från skolan hör jag redan i dörren: ”Pappa, 100 kronor!” Hur kan barnet vara så säkert på att få
 ppfyllt villkoren. Detta är
100 kr? På grund av löftet och att barnet har u
helt normalt till och med bland människor.
Det skulle ju också kunna inträffa, att jag för ögonblicket inte har några 100 kr. Kan det hända för Gud att han inte har det som han har lovat?
Omöjligt!
Det skulle också kunna hända, att jag tar tillbaka mitt löfte. Jag kanske
säger: Jag har läst i en pedagogikbok, att man inte ska uppmuntra barn
att studera genom löften om pengar. Därför kan jag inte ge dig 100 kr.
Kan det inträffa att Gud i efterhand ändrar sig? Omöjligt!
Om vi får ett löfte från Gud och vi har levt upp till villkoret, så ser vi
att det finns bara en möjlighet, nämligen den att vi får det som han har
lovat.
Guds löften kallar vi försäkringar. Gud avser genom dem att uppmuntra oss i en bestämd riktning, t.ex. till att ta emot den helige Ande. Vilket
leder till ett liv i Guds kraft. Och han vill göra det lätt för oss att förtrösta
på honom. Förtröstan är kärnan i tron.
Ett nyckelställe i Bibeln om att be genom Guds löfte finns i 1 Joh 5:14:
”Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans
vilja så hör han oss.”
Herren ger oss här en allmän uppmaning att han hör när vi ber enligt
hans vilja. Guds vilja kommer till uttryck i hans bud och löften. Dessa kan
vi åberopa när vi ber. Och den som ber enligt Guds vilja har detta löfte i
vers 15:
”Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi
redan har det vi bett honom om.”
Vad innebär det? De böner vi ber och som stämmer överens med
Guds vilja, blir bönhörda i samma ögonblick som vi för fram dem till
Gud. Känslomässigt märker vi förmodligen för det mesta ingenting. Vi
blir bönhörda genom tro, inte genom känslor. Känslorna kan infinna sig
senare. Jag har genom mina böner för tobaks- och alkoholberoende lärt
mig följande: I det ögonblick de bad om befrielse, märkte de ingenting,
trots att de faktiskt blev fria i det ögonblicket. De tog emot bönhörelsen
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i tro. Men några timmar senare märkte de att de inte hade något begär
efter tobak och alkohol. I detta ögonblick har de i praktiken redan tagit
emot svaret på bönen.
Jesus säger i Mark 11:24: ”Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har
fått det, så ska det bli ert.”
Ellen White säger: ”Vi behöver inte se efter något yttre tecken på välsignelse. Gåvan ligger i löftet, och vi kan fortsätta med vårt arbete och
vara förvissade om att Gud kommer att utföra det han har lovat och
att den gåva vi redan har, kommer att förverkligas när vi behöver den
mest.” 111
Det handlar alltså inte om att söka efter yttre bevis. Med detta
menas med säkerhet sökandet efter känslomässiga upplevelser. Roger
J. Morneau säger: ”Andarna skulle uppmuntra människorna att lyssna
till sina känslor i stället för Kristi ord och orden från hans profeter. Det
finns inget bättre sätt för andarna att kontrollera människors liv utan att
individerna förstår vad som händer.” 112
Bön grundad på löften öppnar Guds skattkammare för oss. Vår kärleksfulle himmelske Fader öppnar därigenom ett outtömligt konto för
oss. ”De kan förvänta sig stora saker om de tror på hans löften”. 113

TVÅ GRUPPER AV LÖFTEN
I samband med detta är det viktigt att kunna skilja mellan två olika grupper hos Bibelns löften: ”De andliga löftena – om förlåtelsen för synderna, Kristi rättfärdighet, den helige Andes gåva och hans verkningar till
vår förändring, och hans kraft att arbeta för Guds verk – gäller alltid för
alla som tror (Apg 2:38-39). Löften om timliga välsignelser och att bli
bevarad vid liv besvaras däremot ibland men inte alltid – allt eftersom
Gud b
 edömer situationen och vad som är bäst på sikt för oss och Guds
verk.” 114
Exempel: Jes 43:2: ”Om du än måste gå genom eld, ska du inte bli
svedd, lågan ska inte bränna dig.” Gud höll detta löfte på ett underbart
sätt för de tre männen i den brinnande ugnen (Daniel 3). Reformatorerna
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Hus och Hieronymus däremot brändes på bål i Konstanz. Därför anser
vi att de inte blev bönhörda. Men blev de inte trots allt bönhörda på ett
sätt som vi inte förstår? På vilket sätt? En påvlig författare, som beskriver dessa martyrer, säger: ”Båda bevarade sin själsstyrka då deras sista
stund närmade sig. De förberedde sig för elden som om de skulle till bröllopsfest. De gav inte ifrån sig något skrik av smärta. När flammorna steg
upp började de att sjunga psalmer och eldens häftighet kunde knappt
hejda deras sång.” 115 När man brinner kan man egentligen bara skrika.
Dessa mäns sätt att förhålla sig visar, att Gud trots allt har ingripit, men
det skedde bara inte på det sätt som vi lätt kan urskilja. Det visar mig, att
de timliga löftena ändå har stor betydelse för oss.

ATT TACKA FÖR DEN BÖNHÖRELSE SOM GETTS
Det finns ytterligare en viktig synpunkt: Om våra böner beviljas redan
i det ögonblick då vi bär fram dem, då är det rätt att i nästa ögonblick
tacka för den. Vårt tack ger i detta ögonblick uttryck för vårt förtroende
för Gud, för att han har hört vår bön och att vi förväntar oss, att detta
i praktiken kommer att ges oss, när den tiden har kommit. Det finns
troende som lägger märke till något direkt efter bönen. Men hos många
är det som hos Elia: Herren var inte i stormen, inte i jordbävningen och
inte i elden, utan i den stilla, milda susningen (1 Kon 19:11-12). Så var
det också för mig.
Jag ansåg efter en längre tid, att ingenting hade hänt. Sedan märkte
jag plötsligt, att mycket hade hänt inom mig, utan att jag hade lagt märke till det.

ATT STÄLLA OM MITT TÄNKANDE
Detta innebär att det är nödvändigt att ställa om sitt tänkande: ”Låt er
förvandlas genom förnyelsen av ert sinne...” (Rom 12:2)
Nu kan du säga: Tack, att du har hört mig. Tack att du redan har besvarat min bön. Tack att jag uppleva det när tiden är inne.
Det är inget självbedrägeri. När man bedrar sig själv intalar man sig
något. Om jag har bett på grund av ett löfte, då har jag en gudomligt
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grund för mitt ändrade tänktesätt. För jag har redan fått svar på min bön
genom tron. Om jag inte gör något för att ändra mitt sätt att tänka, då
visar jag att jag inte litar på Gud, utan följer mina känslor. Genom att
förhålla mig så gör jag Gud till en lögnare och kommer därför inte att få
ett förändrat sinnelag.
Det är viktigt att jag gör vad jag kan för att handla på motsvarande
sätt, även om jag inte märker något bönesvar. Gud bygger alltid in behovet av att tro. Han vill att vi ska lita på honom. Låt oss tänka på övergången över Jordan. Prästernas fötter måste först sättas ned i vattnet,
därefter delade sig Jordan. Naaman måste doppa sig sju gånger innan
han blev helad.
Kanske säger du: ”Det kan jag inte. Jag kan inte riktigt föreställa mig
det.” Tänk då på att det är mycket vi inte kan förklara. Vi vet i dag fortfarande inte vad elektricitet är, trots att vi alla använder den. Vi vet i dag
fortfarande inte hur barn lär sig att tala. Men alla lär sig det. ”I naturen
ser vi ständigt underverk som vi inte kan förstå. Då är det ju inte så konstigt att det också finns hemligheter i den andliga världen som vi inte
kan fatta.” 116
Vi borde tänka på Ords 3:5, 6: ”Förtrösta på Herren av hela ditt
hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina
vägar, så ska han göra dina vägar jämna.” Här finner vi Guds klara villkor
när det gäller löftet att bli rätt vägledd av Gud. Varje villkor är också en
befallning. Om vi nu inte är säkra på, att vi lever upp till villkoret, då får vi
lov att be om denna villighet i den vissheten, att Herren genast hör det.
”Men om vi är 'villiga att göras villiga', är Gud beredd att utföra detta
verk i oss.” 117
Ännu en liten hjälp: Vet vi vad vi gör när vi har bett en bön som bygger
på Guds löfte och har uppfyllt villkoret och sedan tvivlar på bönesvar?
Vi gör då egentligen Gud till en lögnare. Det vill vi inte under några omständigheter göra. Be då: Herre, jag tror, men hjälp min otro. Lita sedan
på Gud!
Mycket värdefulla tankar om att be om Guds löften finns i Vägen till
mognad av Ellen White, i kapitlet "Tro och bön" (s. 273–281).
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BÖN OM DEN HELIGE ANDE
Jag tror att vi nu har de bästa förutsättningar för att be om att bli fyllda
av den helige Ande. Det handlar inte om att göra Gud villig att utföra vår
vilja, utan det handlar om att vi litar på hans löften och trovärdighet.

Löften om att få ta emot den helige Ande
Herren har gett oss underbara löften när det gäller att ta emot den helige Ande:
Luk 11:13: ”Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor,
hur mycket mer ska då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem
som ber honom?”
Har inte vår himmelske Far här gjort ett bindande löfte? Villkoret för
detta underbara löfte är: Be! Då menar Jesus inte att vi ska be en gång,
utan att vi ska förbli i ständig bön.
Det är emellertid viktigt att vi här ser på sammanhanget. Vi borde läsa
också de andra texterna, som talar om samma sak. Exempelvis...
Apg 5:32: ”Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande som Gud
har gett till dem som lyder honom.”
Villkoret är lydnad! Här ser vi, att vi inte får lov att stödja oss på en
enda text. Vi måste också uppmärksamma löftets sammanhang. Det
handlar då inte om att vara lydig en gång i en sak som kan tilltala oss.
Det handlar snarare om att lyda honom, vår underbare Frälsare och vän.
Lydnad ger glädje. Be varje morgon om ett lydigt hjärta. Be, att Herren
gör dig villig till allt som han vill och att han vill hjälpa dig att förverkliga
det. Det skapar en god förutsättning.
Joh 7:37: ”Om någon törstar, så kom till mig och drick!”
Här handlar det om en stark längtan efter den helige Ande. Om du
inte har någon längtan eller anser att den är för liten, får du lov att
be om längtan. Det är en bön i överensstämmelse med Guds vilja, som
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omedelbart blir bönhörd. Vår underbare Gud skapar till och med genast
”vilja och gärning” i oss, som svar på våra böner. Vi får också lov att be
om en längtan efter att söka en innerlig gemenskap med Gud, om att
älska honom av hela vårt hjärta, att tjäna honom med glädje, att få
en växande längtan efter Jesus och efter att vänta på hans återkomst
och på förening i Guds rike, om längtan efter att läsa Guds ord och att
finna viktiga kunskaper och insikter, lika väl som att få en längtan, en
medkänsla med och en förmåga att rädda de förlorade.
Joh 7:38, 39: ”Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar
av levande vatten flyta fram, som Skriften säger: Detta sade han om
Anden, som de skulle få som trodde på honom.”
Här är villkoret: Tro! Vi ser, att vår tro på Jesus Kristus, alltså vår gudsförtröstan, är en viktig förutsättning för att motta den helige Ande. Men
när våra böner grundar sig på löften, då är det lätt att tro.
Gal 5:16: ”Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni
inte att göra vad köttet begär.”
Vi har här till och med ett löfte, som uttrycks i en befallning. Om
 erren vill att jag ska vandra i Ande då betyder det entydigt, att han vill
H
fylla mig med den helige Ande. Och han visar oss här att vi inte är utlämnade åt våra lustar, om vi är fyllda av den helige Ande. Den helige Ande i
oss bryter syndens makt (Rom 8:1–17, se särskilt vers 2). Genom den helige Ande dödas ”kroppens gärningar” (Rom 8:13). Men låt oss tänka på
Paulus, som om sig själv säger: ”Jag dör dagligen”. Det pekar på vikten av
den dagliga samhörigheten med Kristus genom den helige Ande. Det är
något oerhört värdefullt, att inte vara utlämnad åt kroppens gärningar
(Gal 5:18-21) utan i stället växa till i Andens frukt (Gal 5:22).
Att synden inte förmår komma in i våra liv kan vi föreställa oss genom
att jämföra det med att monera ihop en kikare. För att inget damm ska
komma in i linserna, finns det ett övertryck i rummet. Det innebär, att
luften går ut när dörren öppnas. Det kan inte komma in något damm.
När vi är fyllda av den helige Ande, kommer vi därför ”inte att göra vad
köttet begär”. (Kompletterande utläggningar finns i avsnittet: ”Kan man
alltid förbli andlig?” i slutet av detta kapitel.)
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Ef 3:16, 17, 19: ”Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge er
kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus
genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i
kärleken … och ni ska bli rotade och grundade i kärleken.”
Kanske märker vi under lång tid ingenting av kraften. Det kan vara
som under vintern. På vintern är träden kala, på våren gröna. Det är oerhörda krafter i rörelse under denna återupplivningsprocess. Trots det kan
vi inte se eller höra dem. Senare ser vi dock resultatet. Så var det för mig.
Jag tackar för att Herren har ger mig ett överflöd av kraft.
Ett annat exempel: Vi vet sedan några årtionden, att vi har elektrisk
strömmar i våra kroppar. De finns där. Men vi märker inget av dem.
Ef 5:18: ”Låt er … uppfyllas av Anden,” så att ni ”talar till varandra
med psalmer, hymner och andliga sånger.”  118 (Ingående förklaring till
denna text på annan sida 56–57).
Apg 1:8: ”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft
och bli mina vittnen …”
Lärjungarna hade uppdraget att vänta, tills kraften kom. De väntade
inte overksamma. ”Apostlarna bad med intensiv iver om att bli beredda
att söka upp människor och att i sitt dagliga umgänge med dem kunna
samtala på ett sätt som skulle leda dem till Kristus. De undanröjde alla
skiljaktigheter, all önskan att vara bland de främsta och slöt sig samman
i kristen gemenskap.” 119 Också vi får lov att utifrån detta löfte be om detta.

OM INGET POSITIVT RESULTAT VISAR SIG?
”En ung man sökte själavård, eftersom han ville fyllas med den helige
Ande. Han kämpade verkligen. Predikanten frågade honom: ’Har du helt
överlämnat din vilja till Gud?’ ’Inte helt, tror jag.’ ’Inte?’, sade predikanten, ’då tjänar det inget till att be [om att bli fylld av den helige Ande],
förrän er vilja är helt överlåten till Gud. Vill ni inte nu överlämna er helt
till Herren?’ ’Jag kan inte’, svarade han. ’Är ni beredd att låta Gud göra det
118
119
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för er?’ ’Ja’, svarade han. ’Be honom då om det.’ Han bad: ’O Gud. Töm mig
på min egen vilja. Gör mig fullständigt överlämnad till din vilja. Jag ber i
Jesus namn.’ Då frågade predikanten: ’Har det skett?’ ’Det har det väl,’ sa
han, ’Jag har bett Gud om något i överensstämmelse med hans v ilja, och
jag vet, att han har hört mig och att jag har det som jag bett om (1 Joh
5:14–15). Ja, det har skett, min vilja är överlämnad.’ Sedan sade predikanten: ’Be honom nu om dopet i den helige Ande’. Han bad: ’O Gud, döp
mig just nu med den helige Ande. Jag ber i Jesus namn.’ Och det skedde
ögonblickligen, när han hade överlämnat sin vilja till Herren.” 120

DEN STORA SKILLNADEN FÖRE OCH EFTERÅT
Trots att jag redan sedan lång tid kände till bön som bygger på löften
och även praktiserade det i särskilda frågor och fick uppleva värdefulla
bönesvar, tänkte jag under många år att det också var bra att be om den
helige Ande utan att åberopa några löften. Jag vet att många också har
denna uppfattning. Jag vill inte säga att jag tycker det är fel. Men när jag
ser på min egen erfarenhet, kan jag bara beklaga att jag har bett så och
inte utifrån löften. Sedan några år ber jag dock dagligen medvetet utifrån
löften om den helige Ande, så att jag efter min bön också har vissheten
att Guds Ande nu har fyllt mig. Den 28 oktober 2011 gick det genom en
händelse plötsligt upp för mig, den stora skillnaden i mitt liv före och
efter.
Ända sedan jag börjat be utifrån löften, har min relation till Gud blivit
innerligare och Jesus är mig närmare och har blivit större. Det är inte
bara en subjektiv känsla. Jag kan koppla ihop det med följande saker:
Vid bibelläsning kommer ofta nya och uppmuntrande insikter till mig.
I kamp mot frestelser kan jag förbli segerrik.
Bönetiden har blivit dyrbarare för mig och ger mig stor glädje.
Gud ger mig många bönhörelser.
Jag har en ännu större glädje och större ”frimodighet” (Apg 4:31b) när
det gäller att berätta för andra om Jesus.
Jag tycker också till min egen glädje mer om att ta kontakt med
människor.
120
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Genom Guds nåd lever jag lyckligare och känner mig trygg i hans hand.
Under en besvärlig tid har Herren på ett underbart sätt burit mig och
gjort mig stark i mitt inre.
Jag har märkt, vilka andliga gåvor Gud har gett mig.
Kritik har upphört. När jag hör andra kritisera, blir jag illa berörd.
Förändringen försiggick helt stilla. Jag märkte det först efter att en
tid dagligen ha bett om den helige Ande byggt på bibliska löften. Sedan
dess upplever jag ett helt annat kristet liv. Tidigare var mitt liv med Gud
delvis mödosamt och ansträngande – nu ger det mig glädje och kraft.
Jag är ledsen över de förluster som gjorts i mitt eget liv och i min
tjänst på grund av brist på den helige Ande. När jag hade upptäckt det,
bad jag vår Herre väldigt mycket om förlåtelse.
Det är tyvärr också sant att vi inte kan leda någon längre än vi själva
kommit. Vi ska också komma ihåg att enskilda individers personliga brist
byggs på eller mångfaldigas i familjen och i församlingen.
För att inte också andra ska behöva beklaga sig över samma försummelser i sina liv, skulle jag vilja lägga till ännu några tankar.
I 2 Pet 1:3, 4 visas det för oss att vi i den innerliga gemenskapen med
Jesus ”genom … dyrbara och mycket stora löften … får del av gudomlig natur”.
Det betyder att den helige Ande ges till mig genom löftena. Man kan
jämföra löftena med bankchecker. Om vi lägger fram en check som är
undertecknad av kontoinnehavaren, kan vi ta ut pengar från ett främmande konto. Som Guds barn (Joh 1:12) kan vi dagligen ta ut innehållet
i löftena med hjälp av de av Jesus undertecknade checkar. Det hjälper
inte om vi lägger fram en egen check, inte ens om vi skulle låta en duktig förfalskare utforma den. Vi behöver checken som är undertecknad av
kontoinnehavaren .
Det kan finnas ännu en orsak till att bygga vår bön på löften. Kraften
ligger i Guds ord. Varför försvarade sig Jesus mot frestelserna i öknen med
bibelord som Satan på flykten? (Matt 4:4–10) Han sa: ”Människan lever …
av varje ord som utgår från Guds mun.”
Jesus, Skaparen, visste att kraften ligger i Guds ord. ”I varje bud och löfte
i Guds Ord finns kraften, själva livet från Gud, som fullbordar budet och
förverkligar löftet." 121 Vilket underbart budskap! Guds makt och hans liv
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ingår i varje löfte. När vi ber utifrån Guds löften använder vi Guds ord i vår
bön. Om hans ord heter det: ” … ordet som utgår ur hans mun … Förgäves
ska det inte återvända till mig” (Jes 55:11).
Jag planerar att be om den helige Ande endast utifrån löften. Då bygger mina böner på löften vet jag efter att jag bett att jag har fått den
helige Ande på grund av löftet i Guds ord i 1 Joh 5:15: ”Och när vi vet att
han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi
bett om.” Om jag inte byggt min bön på några löften, hoppas jag att bli
bönhörd. Det är bättre att ta sig tid för en sådan bön och att ha en välsignad dag än att på kvällen beklaga misslyckanden.
Jag fick ett meddelande som var skrivet med stor glädje: ”Jag skulle aldrig
ha trott att det vara möjligt, att det skulle göra en så stor skillnad, om man
ber om Guds vägledning under dagen ’med egna formuleringar’, eller bygger sin bön på löften från Bibeln! Löften var mycket viktiga för mig även tidigare. Jag har litat på dem lika mycket som nu, men jag hade försummat
att dagligen göra anspråk på dem. Mitt liv med Jesus har fått en djupare,
gladare, mer tillitsfull och lugn dimension. Det tackar jag Gud för.” 122
På grund av detta har jag beslutat mig för att skriva ned en bön om
den helige Ande som grundar sig på löften. Man kan självklart göra den
kortare. Det är mycket värdefullt om vi lär oss att be fritt och direkt med
Guds ord. Det avgörande är dock att vår tro stärks genom löftena, att vi
efter bönen också har visshet om att vi har tagit emot den helige Ande.
Vi tar emot den helige Ande när vi tror det som vi ber om.
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ETT EXEMPEL PÅ BÖN OM ATT DAGLIGEN
PÅ NYTT FYLLAS MED DEN HELIGE ANDE
Fader i himlen, jag kommer i Jesus, vår Frälsares, namn, inför dig.
Du säger: ”Ge mig ditt hjärta” (Ords 23:26). Det vill jag göra nu, genom att jag i dag överlämnar mig till dig på nytt, med allt vad jag är
och har.123 Tack för att du enligt din vilja redan har besvarat denna
bön, ty ditt ord säger, att vi redan äger det vi bett om (1 Joh 5:15).
Dessutom säger du ju, att du aldrig någonsin ska kasta ut någon,
som kommer till dig (Joh 6:37).
Jesus sade: ”Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er Fader i himlen ge den helige Ande
åt dem som ber honom?” (Luk 11:13)
Du säger ytterligare, att du ger din helige Ande, till dem som tror
på dig. (Joh 7:38, 39), till dem som lyder dig (Apg 5:32) och till dem
som ständigt på nytt låter sig fyllas (Ef 5:18) och till dem som vandrar i Anden. (Gal 5:16). Det är också min önskan. Var snäll uppfyll
allt detta i mig. Av denna anledning ber jag dig hjärtligt, Fader, att
du ger mig din Helige Ande för i dag. Eftersom det är en bön e nligt
din vilja, tackar jag dig, att du nu har gett mig din helige Ande.
(1 Joh 5:15) Tack för att jag samtidigt har fått ta emot din gudomliga kärlek, ty ditt ord säger: ”Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan
genom den helige Ande som han har gett oss.” (Rom 5:5; Ef 3:17)
Därför vill jag med psalmisten säga: ”Hjärtligt kär har jag dig, Herre, min starkhet!” (Ps 18:2) Tack för att jag därigenom också kan
älska mina medmänniskor med din kärlek.
Tack för att syndens makt bröts inom mig genom den helige Ande
(Rom. 8:2, Gal. 5:16ff). Jag ber, rädda och bevara mig i dag från
synden, från världen, ge mig fullt skydd mot fallna änglar, bevara
mig från frestelser och ryck mig undan, om det behövs, och rädda
mig undan min gamla fördärvade natur (1 Joh 5:18).
Hjälp mig att jag i ord och handling är ditt vittne (Apg 1:18). Jag
prisar och tackar dig för att du hör min bön. Amen.

123 "De enda som kan bli [medborgare i Guds rike] är människor som vill bli Jesus medarbetare, och som vill säga: 'Herre, allt det som jag har och allt det som jag är tillhör dig.' De
är de enda som kommer att erkännas som Guds söner och döttrar" (Messias, s. 484).
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Jesus själv vill bo i oss genom den helige Ande (1 Joh 3:24; Joh 14:23).
Ellen White säger: ”Inflytandet från den helige Ande är Kristi liv i den troende.” 124 Den kraft som har förändrat en Petrus och en Paulus och många
andra människor, står också till vårt förfogande. Paulus bön gäller också
oss: ”Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er
inre människa genom sin Ande” (Ef 3:16).
Att bli fylld av den helige Ande är nyckeln till ett trosliv i glädje,
kraft, kärlek och seger över synden. ”Där Herrens Ande är, där är frihet”
(2 Kor 3:17b).
I ett meddelande jag fick stod det: ”Många trossyskon ber dagligen
den föreslagna bönen två och två tillsammans. Själv ber jag den d
 agligen
tillsammans med en väninna. Det går inte bara bättre för alla på det personliga området, utan det städas i hus, relationer, äktenskap, och församling, men inte på ett sådant sätt att det uppstår jättestora konflikter,
utan det sker på ett stilla, självklart sätt. Vi förundrar oss mycket och
ser i detta Guds reningsprocess, som på ett särskilt sätt gör livet lättare,
eftersom vi mer och mer förnimmer Guds närhet. 125

KAN MAN ALLTID FÖRBLI ANDLIG?
Ja! Om vi inte låter något av otrons sinnelag dyka upp utan andas andligt: ”andas ut” genom att bekänna våra synder, och ”andas in” genom att
göra anspråk på Guds kärlek och förlåtelse och på nytt ber trons bön om
att fyllas med den helige Ande. 126
Det är som i förhållandet till våra barn. Om ett barn har varit o
 lydigt
så förblir det ändå vårt barn. Men vi upplever en störning i vår relation.
Vårt barn kanske inte kan se oss i ögonen. Denna störning avhjälps
genom bekännelse.
Men man kan naturligtvis på lång sikt bli köttslig på nytt. Bibeln känner inte till något ”en gång frälst, alltid frälst”. Vår syndiga natur finns
kvar efteråt lika väl som före. ”Ingen av apostlarna eller profeterna gjorde
någonsin anspråk på att vara utan synd. ” 127
Genom ett liv i den helige Ande är dock syndens makt bruten, så att
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vi som kristna kan leva ett liv i glädje och kraft. Vår rättfärdighet finns
uteslutande hos Jesus Kristus ”som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning” (1 Kor 1:30). Detta viktiga ämne ska
snart behandlas ännu mer ingående.
Om vi på nytt skulle ha blivit köttsliga genom en längre försummelse
av det andliga livet eller genom att försumma den andliga andningen,
då får vi lov att veta, att vår barmhärtige Frälsare väntar på oss.
Det är viktigt att vi känner till den väg genom vilken vi genom Guds
nåd på nytt och förhoppningsvis för alltid kan leva ett andligt liv. Ingen
måste förbli köttslig.
Men låt oss – personligen och även i församlingen – tänka på vad
Randy Maxwell säger: ”Tror vi kanske att pånyttfödelsen av Guds församling efter att ha varit nästan död, skulle kunna ske utan ansträngning?” 128
Livet i Guds fullhet och det eviga livet, många människors frälsning och vårt tack för Jesus stora offer är värda vår ansträngning. Den
ansträngning som är avgörande, är att vi möter vår Herre i andakten på
morgonen. Här utrustar han oss med kraft.
Om aposteln Johannes läser vi:
”Dag efter dag drogs han närmare Jesus tills han glömde sig själv
av kärlek till sin mästare. Hans förargade, ärelystna jag omformades
av Jesus. Den heliga Andens kraft förnyade hans inre. Kraften i Jesus
kärlek förvandlade honom. En så tydlig verkan får föreningen med Jesus. När han bor i oss blir hela vår natur förvandlad.” 129
”Herre, öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning.”
(Psalm 119:18). Tack för att du leder mig så att även jag kan säga: ”Jag
jublar över ditt tal lik den som vinner stort byte” (Psalm 119:162).
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KAPITEL 6

VILKA ERFARENHETER
FINNS ATT FÅ?
Personliga erfarenheter, liksom erfarenheter
inom församlingar, konferenser och unioner

EN BRODERS ERFARENHET
”Jag ber sedan två år tillbaka dagligen om att bli fylld av den helige Ande.
Min bön är att Jesus dag för dag i högre grad ska bo i mig. Min vandring
med Gud har under denna tid varit mycket häpnadsväckande. Andens
frukt i Gal. 5 visar sig tydligare i mitt liv, sedan jag började be Jesus bo
i mig, utföra sin vilja och varje dag fylla mig på nytt med sin Ande. Jag
erfar en större glädje över att läsa i Bibeln och att vittna om Jesus inför andra, en starkare önskan att be för andra. Dessutom har detta lett
till större förändringar i min livsstil. Jag ser allt detta som en bekräftelse
av mitt dagliga sökande efter Gud och min dagliga bön om den helige
Ande.” C.H. Han tillägger:
”Jag rekommenderar dig, att under sex veckor dagligen be om att bli
fylld av den helige Ande, och se vad som händer.”

40 BÖNEDAGAR I SERBIEN
I september år 2010 översatte vi och publicerade boken 40 Days: Prayers
and Devotions to Prepare for the Second Coming. Vi gjorde den tillgänglig
för alla medlemmar i vår union. Därefter anordnade vi varje vecka böne-
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samlingar för de följande 40 dagarna, vi fastade och bad för en ny utgjutelse av den helige Ande.
Efter detta infann sig ett fullständigt nytt klimat i våra församlingar.
Passiva församlingsmedlemmar blev aktiva och visade intresse för att
tjäna andra. Andra som i åratal hade varit oeniga om olika ämnen (och
till och med hade upphört att tala med varandra), försonades och började planera gemensamma missionsverksamheter.
I oktober 2010 hörde vi talas om initiativet ”Förnyelse och reformation”. Vi knöt an till det och såg i detta en fortsättning på det som Gud
redan hade påbörjat i vår union.
Sedan dess upplever vi en närmare gemenskap med varandra, större
enighet och en bättre förståelse bland unionens medarbetare. 130

40 BÖNEDAGAR I ZÜRICH, SCHWEIZ
”Oberoende av varandra fick vår pastor och jag en bok i våra händer,
vars innehåll gjorde oss entusiastiska. Den heter: 40 Days: Prayers and
Devotions to Prepare for the Second Coming av Dennis Smith (Review
and Herald). Denna bok kunde jag inte bara läsa och sedan lägga bort.
Innehållet förändrade mitt liv.
Eftersom det fanns ett stort behov av väckelse och bön i vår församling
Zürich-Wolfswinkel (nästan 100 medlemmar), planerade vi ’40 bönedagar’ för hösten 2011. Boken lämnar detaljerad och värdefull informatoin
för detta, och dessutom 40 lämpliga dagliga andakter.
De ämnen som behandlas är att bli fylld med den helige Ande, bönen,
förkunnelsen, livet i Jesus och andlig gemenskap.
Så påbörjade vi våra 40 dagar fulla av glädje och förväntan den 1 oktober.
Till vår glädje deltog en stor del av våra församlingsmedlemmar i detta.
Böndeltagare träffades dagligen för att be, sms sändes dagligen och det
bads dagligen per telefon. En grupp träffades varje morgon klockan sex
till andakt och bön.
Våra 40 dagar var en oförglömlig upplevelse. Gud gav oss många
bönerfarenheter, just tillsammans med en samtidigt pågående föreläsningsserie över bibliska profetior. Dessa föreläsningar var en stor välsignelse. Vi hade väldigt många åhörare, och 20 personer anmälde sig

130 M. Trajkovska, Sydeuropeiska unionen, Belgrad, citerad i revivalandreformation.org.
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till det följande seminariet över profetior. (Kommentar från 2013: Det
infann sig mellan 50 och 60 gäster, vilket inte hade inträffat under de
senaste 20 åren i Zürich).
Guds Ande har åstadkommit en varaktig förändring i vår församling,
och det är en fröjd att se, hur våra små grupper börjar växa och hur församlingsmedlemmar som längtar efter att ge undervisning i bibelkunskap hittar vägen till intresserade. Var och en som deltog, önskar nu att
Guds Ande ska fortsätta att vara verksam. Honom skulle vi vilja tacka av
hela vårt hjärta. Till honom vill vi också ge äran”. 131

40 DAGARS BÖN OCH EVANGELISATION I KÖLN
Pastor Joäo Lotze är tysk-brasilienare. Han arbetade under 38 år för församlingar och sjukhus i Brasilien, samt i en union och i Sydamerikanska
divisionen. I mars 2012 blev han pensionär. Han och hans fru gick med
på att bli verksamma som ”His Hands-missionärer” i de portugisisk- och
spansktalande församlingarna.
”Vi började i Köln med små grupper i hemmen för att uppmuntra
medlemmarna och för att inbjuda gäster. På grund av våra erfarenheter
i Brasilien genomförde vi 40 bönedagar i Köln. Materialet på portugisiska
fanns tillgängligt.
Församlingen påbörjade med glädje den 40 dagar långa bönetiden
med sina portugisisk-, spansk- och tysktalande medlemmar. Vi bad
dagligen för 100 vänner och bekanta. Namnen på dessa personer stod
uppskrivna på en tavla i församlingen. Denna förbön har vi meddelat
dessa personer först efter ca en dryg månad, samtidigt som vi inbjöd
dessa personer till en särskild sabbatsgudstjänst för nya gäster. Till denna speciella sabbat infann sig 120 personer. Christian Badorrek. Nordrhein-Westfalens ledare för församlingsmission, predikade. Många gäster grät av glädje när de såg sina namn på tavlan.
Därefter genomförde Antonio Goncalves, en evangelist från
Brasilien, 15 dagar av evangelisation. Han talade varje kväll 1,5 timme
(med övertygelse). Ämnet var ’Låt Bibeln överraska dig’. Det handlade
om Jesus återkomst liksom om ämnen hämtade från Daniels bok och

131 Beatrice Egger, församlingen Zürich-Wolfswinkel.
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Uppen
barelseboken. Föreläsningarna och sångerna översattes från
portugisiska till tyska. Små körer och fin musik ingick också. Varje kväll
avslutades med ett upprop. Vi är tacksamma för den goda reaktionen.
Församling fortsatte med intensiv bön, särskilt för de personer som
deltagit i de 40 bönedagarna.
Vår församlingssal är avsedd för 80 personer. Men det kom mer än
100. Över veckosluten var lokalen full, på vardagar var vi omkring 60
personer. 32 gäster kom regelbundet. Det ledde till åtta dop och till
anmälningar till dop från ytterligare 14 personer. Fram till årets slut har
13 personer döpts.
Vi gjorde många överraskande erfarenheter. Det var svårt att finna översättare. En katolsk lärarinna förklarade sig beredd. Hon hade dock obetydlig erfarenhet av Bibeln. Då bad vi om en kvinnlig evangeliskt troende
översättare. Sedan lärde vi känna en kvinna i en restaurang som förklarade
för oss att hon med glädje översätter från portugisiska till tyska i pingstförsamlingen. Hon blev vår översättare för de evangeliska mötena och döptes
också.
Översättaren Maria frågade oss om hon kunde inbjuda sin väninna,
Elisabeth. Hon leder en liten colombiansk församling i Köln med 13 medlemmar. Hon kom och hade med sig två medlemmar från sin församling.
Två av dessa har sedan dess döpts. Elisabeth får nu bibelundervisning
tillsammans med sin familj.
En annan erfarenhet hör ihop med Hope Channel. En tysk kvinna fann
av en slump denna kanal och blev entusiastisk över vad hon hörde, bl. a.
över att man talade om sabbaten. Hon inbjöd sin man att följa med och
lyssna. Han gladdes också över budskapen. En dag då hon var på väg till
sin mor fick hon tanken att hon skulle ta en annan väg. Då såg hon Adventkyrkans skylt. Hon sa till sig själv att det är adventisterna från Hope
Channel. På sabbaten besökte hon gudstjänsten. Sedan inbjöd hon sin
man och senare sin mor. Sedan dess har alla tre döpts.
En annan erfarenhet gäller en rysk-tysk kvinna. Hon deltog i de 40 bönedagarna och började be för sina rysktalande grannar. När hon berättade det för en grannfru blev denna mycket överraskad och talade om för
henne att hon söker en församling som håller Bibelns sabbat. Hon och
andra grannar kom till mötena. Två av dem har döpts.
En annan erfarenhet gäller Jeanne. Hon tillhörde baptistkyrkan i Brasilien och sökte en portugisisktalande församling i Köln. Hon fick kontakt med oss och fick undervisning i Bibeln och lät döpa sig. Efter sin
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 mvändelse ringde hon till sina släktingar i Brasilien och berättade för
o
sin farbror som är adventist, att hon nu också är adventist. För hennes
mor och systrar och för den baptistförsamling som hon tillhörde i Brasilien innan hon kom till Tyskland, var detta en stor överraskning. Hennes
anhöriga i Brasilien besökte därefter adventistförsamlingen för att skaffa sig information om sabbaten. Detta ledde till att hittills fem personer
i Brasilien döptes: hennes mor, två systrar och andra släktingar. Hon ber
nu för att ytterligare en syster som bor i Argentina ska omvända sig. Hon
vill komma in i Guds rike tillsammans med dem.
Vi har under Guds ledning gjort också andra erfarenheter. Vid första
dopet döptes åtta personer, en från vardera Italien, Tyskland, Peru,
Brasilien, Ukraina, Venezuela, Colombia och Ryssland.
På hösten hade vi på nytt en evangelisationskurs i samband med
 rasilianare som
de 40 bönedagarna. Jimmy Cardoso och hans fru, b
bor i USA, höll dessa. Trots att denna evangelisation varade endast
en vecka, kunde vi förrätta dop för fyra kära människor. De deltog
dessförinnan i dopundervisning. Det var tre tyskar och en italienare.
De båda dopen förrättades i Kölns huvudförsamling, som har 400 medlemmar och en mycket vacker dopgrav.
Vi tackar vår Gud, att han i så hög grad har överraskat oss. Jag är
övertygad om att han har ännu större erfarenheter i beredskap för oss.
Var snälla, bed för oss!”132
Levande förbön: ”Jag har till att börja med helt enkelt läst igenom
boken [40 Days of Prayer]. Jag påverkades redan av bokens första sidor.
Vi ska inte bara be för någon, utan också på ett kärleksfullt sätt bry oss
om personen. Det gör förbönen levande. På det sättet har jag dessvärre aldrig sett på förbön. Tro som levs ut på ett levande sätt! Jag är
övertygad om att detta är lika viktigt för den som ber, som det är för
den som någon ber för. Likaså övertygade det mig redan i början om
 emenskapen inom församlingen befrämjades genom detta. Jag
att g
hoppas, att det uppstår sådana former av gemenskap, som beskrivs i de
senaste kapitlen. Ärligt sagt: Jag var tvungen att gråta, därför att jag redan så länge hade längtat efter en sådan gemenskap. Det gjorde mig
övertygad om att boken främjar ”Kristus i mig” och befriar oss från egna

132 João Lotze, Köln.
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prestationer. Jag har läst några böcker om ”Kristus i mig”. Den här boken förefaller mig att vara den som ger bäst hjälp av dem alla. Jag tror
att ett liv i bön stärks genom denna bok, att gemenskapen i församlingen främjas och att den gör vår bön mer levande. Boken inger hopp
för mig själv, för församlingen och för världen. Det tackar jag Gud för.
Härnäst kommer jag att studera undervisningen för de 40 bönedagarna
som jag fann på www.missionsbrief.de, fortsätta be och föra den vidare,
dit Gud ger mig i uppdrag att föra den.”
Några dagar senare kom ytterligare ett mail från denna syster: ”Som
du vet, har jag helt enkelt läst igenom boken en gång. Nu då jag går igenom andakterna tillsammans med min väninna, inser jag att de är långt
mer värdefulla än jag då ansåg. Jag fick svar på frågor, som jag inte själv
kunde finna svaret på. Jag tackar Gud för min böneväninna, som deltar
intensivt och livligt.” H.K.
Inte längre säker: ”Boken Steg till personlig väckelse har berört mig utomordentligt djupt ... Som född adventist trodde jag att allt går åt rätt
håll tills i dag. Kapitlet om de tio jungfrurna, men framför allt Rom 8:9b:
'Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom', har kraftigt chockerat
mig. Jag var plötsligt inte längre säker på om jag har den helige Ande
eller om han är verksam i mig, för på ett smärtsamt sätt saknar jag
’frukterna’ i mitt liv. I dag under sabbatseftermiddagen har jag läst färdigt boken, och en gränslös och avgrundsdjup sorg kom över mig. Sedan läste jag bönen på sid. 69 och den innerliga önskan bröt fram inom
mig, att jag skulle få ta emot den helige Ande och att mitt hjärta skulle
förändras och att Gud Fadern ska forma mig enligt sin vilja.” A.P.
Att lära känna Honom: ”Jag läste för en tid sedan din artikel om väckelse i missionsbrevet. Detta tema sysselsätter mig redan sedan omkring
tre år tillbaka. Nu har jag just börjat läsa Steg till personlig väckelse.
Till den kan jag bara säga AMEN! Det gläder mig, att jag i dina rader
kunde återfinna många av ’mina egna’ tankar. Jag har det intrycket att
vi i våra församlingar hårfint missar målet. Jag blir inte fri från intrycket
att vi har misslyckats med att fokusera på det väsentliga! Hur ofta handlar det inte om ’vad som är sanning’, ’hur vi skulle leva’, eller ’hur viktig
profetian är’ och jag menar inte att detta är fel. Vi förbiser emellertid
VARFÖR Gud har gett oss dessa saker! Är inte målet för sanningen den

100 KAPITEL 6 VILKA ERFARENHETER FINNS ATT FÅ?

fullständiga gemenskapen med Gud? Ska inte dessa områden snarare
hjälpa oss så att vi VERKLIGEN lär känna Gud? Är inte profetians mål, att
vi ska lära känna HONOM i hans storhet och allmakt, och att vi förstår,
att om han håller hela världen i sin hand och styr den, att han också kan
leda och forma vårt liv? Vad är det eviga livet? Joh 17:3: ’Detta är evigt
liv att de KÄNNER dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt,
Jesus Kristus.’ Brudgummen i liknelsen om de tio dåraktiga jungfrurna
säger enkelt: ’Jag känner er inte!’ Målet för vår tro är helt enkelt att lära
känna Gud, att ha vår gemenskap i HONOM, så att HAN kan fylla oss, så
som han en gång fyllde templet (2 Krön 5:13, 14). Och om han strömmar
genom oss på det sättet, d.v.s. fyller hela vår varelse, då är det inte längre
vi som lever, utan Kristus lever i oss” (avsändaren känd av författaren).

HÄPNADSVÄCKANDE BÖNHÖRELSER AV FÖRBÖN
”40 bönedagarsboken nr 2 av D. Smith är till otrolig välsignelse för mig.
En del av de personer som jag ber för, får erfara en 180-gradig omvändelse i sina liv.
Jag hade under de 40 dagarna haft ett djupt andligt samtal med en vän.
Så berättade han för mig, att hans liv förändrats under de senaste veckorna. Han har ett större behov av att be, tänker mer på Guds ord och
kan släppa saker som tidigare var värdefulla och eftersträvansvärda för
honom. Då fattade jag mod och berättade för honom om 40 bönedagarsboken och att han var en av de fem personer som jag ber för. Efter
detta utropade han glad av överraskningen: ’Du är alltså ansvarig för
alltsammans!’
En flicka har beslutat sig för att viga sitt liv till 100 % åt Gud. Trots att
hon kände tron sedan sin barndom, levde hon utan Gud. Hon hade inget
intresse för tron och var helt fångad av ett världsligt liv. Nu har hon helt
förvandlats, alla som känner henne ser det och förundras. Nu studerar
hon Bibeln med mig, deltar själv i vår kyrkas 40 bönedagarsprogram och
vill uppmuntra andra till ett allvarligare trosliv.
En annan ung flicka som jag ber för deltog i en fortbildningskurs
under en vecka och var därför tvungen att bo inackorderad med övriga kursdeltagare. Hon var mycket bekymrad över att behöva spendera
tiden tillsammans med en massa främmande människor. Dagen innan hennes avresa, uppmuntrade jag henne att be och jag talade också
om för henne att jag sedan en längre tid ber för henne. Därefter bad vi
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tillsammans, att hon skulle uppleva Guds frid i denna situation och att
bönen blivit hörd. Under fortbildningen ringde hon till mig och medde ntusiastisk röst, hur otroliga saker Gud hade gjort med
lade mig med e
henne. Han har inte bara gett fullständig frid, utan också modet att inte
delta i kvällsnöjena som bestod av diskotek, alkohol o.s.v.
Jag ber också efter de 40 dagarna för dessa personer, eftersom jag ser
och hör storslagna saker om hur Gud hör oavbruten bön.” A.M. (känd
av författaren).

GUDS HANDLANDE PÅ GRUND AV FÖRBÖN
”Under de senaste fem åren hade jag fullständigt förlorat kontakten
med en för mig viktig person. Han verkade fullständigt nonchalera mina
meddelanden. Jag hade hört att han sedan ungefär tre år tillbaka inte
längre besökte församlingen – han har vuxit upp i församlingen – och
att han hade en förbindelse med en icke troende kvinna. Jag skrev upp
denna person på min bönelista, trots att jag inte trodde det var möjligt
att komma i kontakt med honom, eftersom han bodde 600 kilometer
bort och aldrig svarade mig. Trots detta bad jag om ett ’livstecken’.
Med kort varsel fick jag höra talas om hans brors dop, som ägde rum
vid denna tidpunkt alldeles i min närhet, och ’som av en tillfällighet’
flyttades till tiden för dessa 40 bönedagar (en annan tidpunkt hade tidigare planerats). Jag beslöt mig för att fara dit och träffade då honom! Vi
fick ett mycket djupt samtal med varandra. Han berättade för mig att han
sedan någon tid upplevde ett allt djupare behov av att komma tillbaka
till Gud, men att kraft fattades honom att förändra sitt liv. Jag berättade
för honom, att jag sedan 20 dagar tillbaka ber intensivt för h
 onom och
redan tidigare hade satt upp honom på min bönelista. Han blev mållös
över att han just under denna tid kände Gud verka på honom.
Under den mycket andliga dopgudstjänsten blev han djupt berörd.
När pastorn gjorde ett upprop, kände jag kampen i hans inre. Efter lång
kamp föll han till sist ned på sina knän och grät. Han hade på nytt överlåtit sig till Gud! Vid slutet av kvällen berättade han för mig, att han hade
beslutat sig för att på nytt gå regelbundet till församlingen och låta sitt
liv förändras. Han hade aldrig förväntat sig att veckoslutet skulle sluta
på det sättet.
Några veckor senare träffade jag honom på en missionskonferens för
ungdom, som stärkt honom och byggt upp honom ännu mer. Jag tackar
Gud för en älskad persons omvändelse!” M.H.
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FÖRSAMLINGEN LUDWIGSBURG / BADEN-WÜRTTEMBERG
”Först studerade vi 40 bönedagarsboken tillsammans som äkta par och
upplevde stor personlig fördel och välsignelse under bönetiden. Sedan
organiserade vi böneträffar i församlingen två gånger i vecka och läste
boken tillsammans med våra syskon. Vi upplevde under dessa 40 dagar
helt tydligt Guds välsignelse och hans vägledning och upplevde många
underverk! Gud förnyade och väckte oss som församling. Syskon, som
tidigare inte vågade tala med främmande människor, tilltalade plötsligt
självmant personer. Gud svetsade oss genom den gemensamma bönen
närmare samman som församling! Vi fick göra särskilda erfarenheter
i förbönen och de fem personers sällskap, som vi bad för under de
40 dagarna. Gud hade varit särskilt verksam för dessa fem personer.
Ständigt på nytt dyker människor från gatan upp på sabbaten i gudstjänsten. En av dessa familjer hjälper vi genom bibelstudier. De hade lärt
känna sabbaten genom videor på internet och genom boken Från mörker
till ljus och hade sedan länge sökt efter en församling.”133

40 DAGARS ERFARENHET
”Allt hade börjat med seminariet Steg till personlig väckelse. Därigenom växte i mig längtan efter att uppleva Gud i vardagen. Jag fick då
höra talas om en 40 bönedagarsperioden. Genast stod det klart för
mig: Detta äventyr ville jag också uppleva. I själva verket visste jag
inte, vad jag gav mig in på. Att finna en bönepartner (vilket var en del
av programmet) var inte svårt. För mig var det dock en utmaning att
under 40 dagar finna en gemensam tid. Som sjuksköterska har jag
nämligen oregelbundna arbetstider. Och det hade jag inte tänkt på.
Ändå välsignade Gud mitt beslut ända från början. Nästan längtansfullt väntade jag på dessa så värdefulla minuter på dagen, då vi utbytte
tankar över ämnet och enträget bad om den helige Ande. Vi konstaterade att bönerna åstadkom något i våra liv. Och det kunde vi inte behålla
för oss själva. Vid varje tillfälle, kände vi oss tvungna att berätta om det.
För mig var det viktigt, att göra andra motiverade för samma erfaren-

133 Katja och Christian Schindler, Församlingen Ludwigsburg (Avkortat av författaren)
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het. Konsekvenserna uteblev inte. Därför smittades många församlings
medlemmar av vår entusiasm. Snabbt bildades nya bönepar. Vi gladdes
varje vecka, då vi kunde utbyta tankar om vad vi upplevt. Detta ’virus’ har
också smittat många av våra unga. Alltför fort tog de 40 dagarna slut. Vi
ville och kunde helt enkelt inte sluta. Vi fortsatte vår bönegemenskap med
hjälp av boken Maranatha: Herren kommer av Ellen White. Och Gud
lät inte länge vänta på sig. Han gav oss ännu en underbar bönhörelse
under de 40 dagarna. Någon som vi särskilt hade bett för under dessa
dagar tog efter lång tid på nytt kontakt med församlingen. Glädjen var
stor. Människorna omkring mig blev allt viktigare för mig. Min längtan
efter att föra Guds kärlek närmare andra människor blev allt starkare.
Mitt liv förändrades. Många av oss lärde sig ömsesidigt att känna och
förstå varandra bättre. Många tar del av den andres liv och finns till för
varandra. Gemenskap har för mig fått en helt annan innebörd. Boken om
40 bönedagar av Dennis Smith var mig till stor hjälp. Det är lättare än det
först ser ut att finna en bönepartner och att uppleva Gud. De människor
som ligger oss varmt om hjärtat kommer att tacka oss.”134

JESUS VÅR FÖREBILD
I allt är vår Herre Jesus vår främsta förebild. Vi läser i Luk 3:21, 22: ”När
nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades
himlen. Och den helige Ande sänke sig ner över honom i en duvas skepnad.”
Ellen White säger om denna händelse: ”Som svar på hans bön till
Fadern öppnade sig himlen och Anden kom ner som en duva och

stannade över honom.” 135
Häpnadsväckande är det som skedde under hans tjänst: ”Morgon efter
morgon talade han med sin Far i himlen. Av honom tog han dagligen
emot ett nytt dop av den helige Ande.” 136 Om Jesus hade behov av påfyllnad av den helige Ande varje dag, hur mycket mer behöver då inte vi
en sådan påfyllnad?!

134 Hildegard Welker, församlingen i Crailsheim, operationssjuksköterska (lätt avkortat av
författaren).
135 Ellen White: Ye Shall Receive Power (1995), s. 14.
136 Ellen White, Signs of the Times, 21 november 1895.,
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AVSLUTANDE TANKAR
Genom den helige Ande får vi en underbar ledare i alla situationer i livet
och kraft efter hans härlighets rikedom.
Därigenom förbereds vår karaktär och vi blir värdefulla redskap i Guds
tjänst. Vår dagliga hängivenhet och påfyllnad med den helige Ande kommer att leda till ett verkligt genombrott i våra liv.
Herren vill förbereda oss för världshistoriens viktigaste tid. Han vill att
vi själva ska vara förberedda för hans ankomst och att vi i den helige Andes kraft ska hjälpa till i arbetet med att fullborda evangeliets verk. Han
kommer att föra oss segrande vidare genom svåra tider.
Låt genom daglig hängivelse och daglig påfyllnad av den helige Ande
en personlig väckelse och reformation komma er till del.
Jag avslutar med en text och en bön om väckelse:
”Om ... mitt folk ... ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och
omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen, och
förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.” (2 Krön 7:14)

Bön: Fader i himlen, hjälp oss vandra i ödmjukhet (Mika 6:8).
Lägg i våra hjärtan en stor längtan efter att be och att söka ditt ansikte. Gör oss villiga och hjälp oss, att överge våra felaktiga vägar.
Uppfyll i din godhet dina villkor i oss och låt oss som resultat av dina
löften uppleva din bönhörelse. Förlåt oss våra synder och hela oss från
vår ljumhet och trolöshet. Hjälp oss i din godhet, så att vi varje morgon helt anförtror oss till Jesus och genom tron tar emot den helige
Ande. Amen.

”En väckelse kan bara förväntas som svar på bön!” 137 ”Andedopet leder precis som på pingstdagen till en andlig väckelse som finner sitt uttryck i underbara gärningar.” 138

137
138

Ellen White: Selected Messages Vol. 1, 121.
Ellen White: Selected Messages Vol. 2, 57.
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YTTERLIGARE STUDIER
Ett viktigt förslag: Läs om möjligt denna lilla bok varje dag under sex
dagar. Forskning visar att det behövs för att förstå ett ämne på djupet
– vilket är viktigt för ett avgörande ämne för våra liv som detta. Gör ett
försök. Resultatet kommer att övertyga dig.
En lärare prövade på det: ”Dessa uppmuntrande ord fångade mig:
’Gör ett försök. Resultatet kommer att övertyga dig.’ Jag ville uppleva
detta och efter en tredje genomläsning så gick det upp för mig och kände
en stark kärlek för vår Frälsare, vilket jag längtat efter hela mitt liv. Inom
två månader hade jag läst genom boken sex gånger och det var värt resultatet. Det var som om jag kunde förstå hur det är när Jesus kommer
nära oss och vi kan se in i hans rena, vänliga och kärleksfulla ögon. Från
och med då ville jag inte leva utan denna glädje i min Frälsare igen.” C.P.
Jag har tagit emot många tacksamma och entusiastiska vittnesbörd
om ett nytt liv med den helige Ande. Nästan alla har kommit från läsare
som läst om denna lilla bok många gånger.

Litteratur i ämnet
Av följande litteraturförslag är de flesta på engelska:
	40 Days Prayers and Devotions to Prepare for the Second Coming
[bok 1], Dennis Smith, Review and Herald 2009
	40 Days Prayers and Devotions to Revive your Experience with God
[bok 2], Dennis Smith, Review and Herald, 2011
	40 Days God’s Health Principles for His Last-Day People
[bok 3], Dennis Smith, Review and Herald, 2011
	40 Days Prayers and Devotions on Earth’s Final Events
[bok 4], Dennis Smith, Review and Herald 2013
	If My People Pray – An Eleventh-Hour Call to Prayer and Revival, Randy
Maxwell, Paciﬁc Press 1995
	Revive Us Again, Mark A. Finley, Paciﬁc Press 2010
	Den radikala bönen, Derek J. Morris, Skandinaviska Bokförlaget (2013)
www.skandinaviskabokforlaget.se
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HANDLEDNING FÖR 40 BÖNEDAGAR
Du kan finna bra material för att organisera 40 bönedagar med evangeliska möten genom att använda någon av 40 Days-böckerna av Dennis
Smith på hemsidan: www.SpiritBaptism.org. Under ”OnLine Store” finner du en gratis handbok, 40 Days Instruction Manual.
Du kan också läsa dessa eller beställa dem från www.missionsbrief.de.

NYA UPPLEVELSER AV
ATT LEVA MED DEN HELIGE ANDE
Vår Herre Jesus sa: ”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få
kraft och bli mina vittnen…” (Apg 1:8).
En särskild önskan: När du har upplevelser med att leva med den helige Ande i ditt personliga liv eller vittnande, då skulle vi uppskatta om
du vill sända en kort rapport om detta till Helmut Haubeil så att vi kan
dela med oss av detta i vårt Missionsbrief (ett litet nyhetsbrev på tyska
om missionsverksamhet). Låt oss veta om du bara vill ha dina initialer
publicerade efter rapporten eller om vi kan dela med oss av ditt namn
och vilken församling du tillhör. Kom ihåg att din erfarenhet kommer att
styrka andra i deras tillväxt och vandring med den helige Ande eller att
börja resan med den helige Ande.
Kontakta författaren:
Helmut Haubeil
Rosenheimerstr.49
D-83043 Bad Aibling / Oberbayern
Tyskland
E-post: helmut@haubeil.net
Se också: www.steps-to-personal-revival.info. Här finns denna bok på
andra språk att ladda ner. Även den uppföljande boken Abide in Jesus
finns där.

Se nästa sida för ytterligare resurser för ditt personliga andaktsliv!
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Läs mer om Jesus, hans liv, undervisning
och vad han vill åstadkomma i ditt liv!

Nyhet!

Vägen till Kristus som
målarbok. Reflektera
och låt det du läst
sjunka in medan du
färglägger bilder!

Steg

TILL PERSONLIG

VÄCKELSE

Helmut Haubeil är affärsman och pastor. Efter några år
som handelsagent i ett transportföretag accepterade
han vid 37 års ålder Guds kallelse att bli pastor. Som
sådan tjänade han i kyrkor i Tyskland under 16 år. Han
blev senare verksamhetsledare för ett äldreboende i
Bad Aibling, Tyskland, som drivs av Adventistsamfundet. Han startade nyhetsbrevet ”Missionsbrief”, och
sedan sin pension har han varit mycket engagerad i
missionsverksamhet i Centralasien och Indien.

« Varför hungrar och törstar vi inte efter Andens gåva,
eftersom det är genom den vi får kraft?
Varför pratar vi inte om det? Varför ber vi inte om det?
Varför predikar vi inte om det? »
ELLEN WHITE, TESTIMONIES FOR THE CHURCH, VOL. 8, s.22

