Hur du kan bli fylld av den helige Ande
Häfte 2 av Bill Bright
(Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Inledning
En viktig upptäckt
Kraft att vittna
Ett stort äventyr
Okunnighet om den helige Ande
Första århundradets kraft
Frågor om den helige Ande
I. Vem är den helige Ande?
II. Varför kom den helige Ande?
Uppenbarar sanningen
II. Vad innebär det att vara fylld av den helige Ande?
Hur bär man andlig frukt?
Beslut och fortsatt vandring
Anden upplyser Ordet
IV. Varför är många kristna inte fyllda av den helige Ande?
Brist på kunskap
Brist på tro
V. Hur blir man fylld av den helige Ande?
Bekänn dina synder
En befallning och ett löfte
Lita inte på känslor
Andefylld för att vittna.
FRÅGOR ATT TÄNKA PÅ
STUDIEHANDLEDNING
SAMMANFATTNING
STUDIEMATERIAL
Bibelcitaten i detta häfte är hämtade ur Bibel 2000

Inledning
En viktig upptäckt
Om du inte redan har upplevt vad det innebär att vara fylld av den helige
Ande, så är detta den viktigaste upptäckt du kan göra i ditt kristna liv.
Vad var det sista Jesus sade till sina lärjungar före himmelsfärden? Jesus
hade tidigare givit sina lärjungar i uppdrag att gå ut i hela världen för
att förkunna evangelium och göra alla folk till lärjungar. Men han sade till
dem att inte lämna Jerusalem förrän de hade blivit fyllda av den helige
Andes kraft. Jesus sade:
”Men ni skall få kraft när den helige anden kommer över er, och ni skall
vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till
jordens yttersta gräns.” (Apg. 1:8)
Med dessa ord gjorde Jesus följande klart för sina lärjungar: ”Det räcker
inte att ni har varit med mig i över tre år och sett mig undervisa skarorna,
bota sjuka och uppväcka döda. Ni behöver bli fyllda av kraft genom den
helige Ande, för att ni skall kunna bli effektiva vittnen för mig i hela
världen.”
Kraft för att vittna
Efter ett av mina föredrag kom en ung student fram till mig. Han var mycket
bedrövad. Under de senaste månaderna hade han ägnat tre timmar per dag åt
att läsa sin Bibel, be och dela med sig av sin tro till andra. Men trots
alla sina ansträngningar hade han aldrig lett någon till Jesus Kristus.
Efter en timmes samtal visade det sig var problemet låg. Han var inte fylld
och ledd av den helige Ande, fastän han gärna ville vara det. Vi bad
tillsammans och i tro på Guds löfte tog han emot den helige Andes kraft.
Samma dag fick han leda den första till Jesus; nästa dag ytterligare en, och
så har det fortsatt. Många har kommit till tro genom honom. Hans liv blev
uppenbarligen förvandlat.
En framgångsrik affärsman kom till vårt internationella högkvarter i
Arrowhead Springs för att gå igenom vår evangelisationskurs. Han var
pastorsson och uppvuxen under församlingens goda inflytande. Han hade varit
söndagsskollärare i åratal och var nu söndagsskolföreståndare och diakon.
Han satt i styrelsen för en av Förenta Staternas största teologiska
högskolor och var ordförande i den lekmannaförening som omfattade hela den
staten. Men han hade ändå inte lett en enda människa till Jesus Kristus.
Under kursens gång lärde han sig hur man blir fylld av den helige Ande och
hur man leder andra till Kristus. Sedan dess har han själv fått leda många
till Kristus. Snart blev han en av medarbetarna i Campus Crusade for Christ
och har utbildat lekmän och präster genom våra evangelisationskurser. Många
människor har därför också lärt känna Jesus Kristus genom dem han har fått
utbilda.
Ett stort äventyr
Det kristna livet är ett stort äventyr! Det är ett liv fyllt av mening och
kraft. Kristus har gett oss det nästan otroliga löftet att ”den som tror på
mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till

Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra.” (Joh. 14:12,13)
Det är klart att vi inte i egen kraft kan utföra de ”större gärningar” som
han har lovat att vi skall utföra. Det är Jesus Kristus själv som när han
lever i oss, med all sin uppståndelsekraft, vandrar omkring i våra kroppar,
tänker med våra tankar, älskar med våra hjärtan, talar med våra läppar –
vill fylla oss med den helige Andes kraft, så att vi kan utföra dessa
väldiga gärningar. Det är inte vår vishet, vår vältalighet, våra
personligheter eller vår övertalningsförmåga som för människor till Jesus.
Det är människosonen som kom för att söka efter och rädda det som var
förlorat. Jesus sade: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till
människofiskare.” (Matt. 4:19) Det är vår sak att följa honom och det är
hans sak att göra oss till människofiskare. Det första århundradets kristna
som var fyllda och ledda av den helige Ande vände upp och ner på hela
världen.
När lärjungarna fylldes med den helige Andes kraft, fick de en gudomlig,
övernaturlig kraft som förvandlade dem från människor fyllda av fruktan till
strålande vittnen för Jesus. Gud använde dem till att förändra historiens
lopp. Samma obegränsade kraft, den helige Andes kraft, är tillgänglig för
dig för att du skall kunna leva ett heligt och fruktbärande liv för Herren
Jesus Kristus.
Okunnighet om den helige Ande
Ändå finns det sorgligt nog många kristna som inte ens vet vem den helige
Ande är, eller om de vet det, ändå inte känner till hur man kan få Andens
kraft. Följaktligen går de genom livet utan att någonsin upptäcka – än
mindre leva – det överflödande och fruktbärande liv som Jesus har utlovat åt
alla dem som tror på honom.
Om och om igen påminns jag om den stora skillnaden mellan Kristi församling
idag och det första århundradets kristna församling. I introduktionen till sin
översättning av de nytestamentliga breven, ”Brev till unga församlingar”,
skriver J.B. Phillips:
”Den stora skillnaden mellan dagens kristendom och den som vi läser om i Nya
Testamentets brev är att för oss är kristendom i huvudsak en uppvisning,
medan den för dem innebar en verklig upplevelse. Vi är benägna att reducera
kristendomen till en kod eller i bästa fall en ’regel’ för hjärta och liv.
Men för dessa människor innebar kristendomen att deras liv hade blivit
förnyade helt och hållet. De tvekar inte att beskriva detta så: ’Kristus bor
i oss!’”
Första århundradets kraft
Det första århundradets kraft – Jesu Kristi uppståndelsekraft – är
tillgänglig för oss idag genom den helige Ande. Är den kraften verksam i
ditt liv? Är du ett Jesu vittne som bär frukt? Om inte, så kan du bli det!
Därför är detta det viktigaste budskap som finns för de kristna. Du kanske
inte har ett sådant överflödande liv som är varje kristens arvedel och som
är utlovat av Jesus? Du kanske inte leder andra till Jesus men du skulle
gärna vilja det? Jag har goda nyheter för dig!

Frågor om den helige Ande
Svaren på följande frågor hjälper dig att förstå vem den helige Ande är och
hur du kan bli fylld av den helige Ande.
För det första: Vem är den helige Ande?
För det andra: Varför kom han?
För det tredje: Vad innebär det att vara fylld av den helige Ande?
För det fjärde: Varför är många kristna inte fyllda av den helige Ande?
För det femte: Hur blir man fylld av den helige Ande?
I. Vem är den helige Ande?
Den helige Ande är Gud. Han är inte något opersonligt. Han är inte en
gudomlig kraft. Han är inte ett svävande moln eller endast ett begrepp. Han
är Gud och har alla gudomliga egenskaper. Han är den tredje personen i
treenigheten, jämlik med Gud Fadern och Gud Sonen. Det finns bara en Gud,
men han uppenbarar sig i tre personer.
Jag kan inte definiera Treenigheten. Ingen kan det! En av de lärare jag hade
i teologi sade vid ett tillfälle: ”Den människa som förnekar Treenigheten
kommer att förlora sin själ. Den som försöker förstå Treenigheten kommer att
förlora sitt förstånd.” Vi som är begränsade kan inte utgrunda Gud som är
oändlig.
Vi försöker förklara Treenigheten genom att jämföra med t.ex. H2O, som kan
beskrivas som vatten, is eller ånga. Eller med en man, som samtidigt är både
make, far och son. Men alla jämförelser är bristfälliga. I bästa fall kan de
ge oss en liten aning om hur det förhåller sig med Gud.
II. Varför kom den helige Ande?
Den helige Ande kom till jorden för att förhärliga Kristus och för att leda
troende fram till hela sanningen. Kvällen innan korsfästelsen sade Jesus
till sina lärjungar:
”Det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er, kommer
inte Hjälparen till er. Men när jag går, skall jag sända honom till er… Men
när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; …
och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig
skall han ta emot det han låter er veta.” (Joh. 16:7,13,14)
Den helige Ande kom för att göra det möjligt för oss att känna Kristus och
för att ge oss kraft att leva detta överflödande liv och att vittna om att
Kristus har utlovat ett sådant liv åt alla dem som tror på honom.
Uppenbarar sanningen
Den helige Ande inspirerade människor att skriva Bibeln. När vi läser Bibeln
uppenbarar han dess sanningar för oss. Kanske läser vi ett bibelavsnitt som
vi har läst många gånger förut, men plötsligt i samma ögonblick som vi
behöver få klart för oss en viss sanning blir Ordet levande för oss.
Varför det? Därför att den helige Ande gör Ordet aktuellt och meningsfullt,
när vi behöver det. Bibeln är en levande bok därför att den är inspirerad av
Anden. Därför behöver vi den helige Andes vishet och hjälp för att förstå
vad Bibeln säger.
Den helige Ande hjälper oss också i bön. Paulus säger:

”På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur
vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord.”
(Rom. 8:26)
När vi vittnar i den helige Andes kraft får vi lämna resultatet åt Gud. Han
skapar nytt liv i människorna hjärtan genom sin helige Ande.
En vän som är pastor sade till mig: ”Jag gillar inte allt det här pratet om
den helige Ande. Jag vill tala om Jesus Kristus.” Då påminde jag honom om
varför den helige Ande kom, nämligen för att upphöja och förhärliga Kristus
(Joh. 16:1-15).
Det är helt enkelt omöjligt att lära känna Kristus på något annat sätt än
genom Anden. Det var Jesus Kristus själv som sade: ”Den som inte blir född
av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike.” (Joh. 3:5) Det är
omöjligt att be, leva ett fruktbärande liv, vittna, ja, det finns ingenting
som vi kan göra för Jesus eller han för oss, om det inte sker genom den
helige Andes kraft.
III. Vad innebär det att vara fylld av den helige Ande?
Att vara fylld av den helige Ande är att vara fylld av Kristus. Den helige
Ande kom för att förhärliga Kristus. Därför förblir jag i Kristus om jag är
fylld av den helige Ande. Jag vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, och
Jesu Kristi blod renar mig och fortsätter att rena mig från all
orättfärdighet (1 Joh. 1:7,9).
Att Kristus lever i oss och uttrycker sin kärlek genom oss är en av Bibelns
viktigaste sanningar. Det kristna livet är inte svårt. Det är omöjligt. Det
är bara en som har lyckats leva det, Jesus Kristus. Nu vill han göra det
möjligt för alla, som vill sätta sin förtröstan på honom, att leva samma
övernaturliga liv genom att han själv får bo i dem.
Om vi är villiga att låta Kristus leva sitt uppståndelseliv i och genom oss
kommer vi att bära andlig frukt som innefattar både Andens frukt i våra liv
och de människor vi vinner för honom. Precis som ett friskt vinträd kommer
vi att bära frukt i överflöd.
Jesus har sagt: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare.”
(Mark. 1:17) Det är vårt ansvar att följa Kristus, att förbli i honom, och
hans ansvar att göra oss till människofiskare. Vi är kallade till att bära
frukt, för Herren Jesus säger: ”Min fader förhärligas när ni bär rik frukt
och blir mina lärjungar.” (Joh. 15:8)
Hur bär man andlig frukt?
Det är många som säger: ”Jag vittnar om Herren genom ett rättskaffens liv.”
Men det räcker inte. Det är många icke-kristna som lever ett hyggligt och
rättskaffens liv. Det enda sätt på vilket vi kan visa att vi följer honom,
säger Jesus, är att vi bär frukt, vilket innebär att vi vittnar om Kristus
för andra, såväl som att vi lever ett heligt liv. Och det är endast genom
den helige Andes kraft som vi kan bära frukt.
För en tid sedan frågade jag en av vår tids ledande teologer, om han trodde
att man kunde leva ett andefyllt liv utan att regelbundet vittna om Kristus
för andra. Han svarade med ett bestämt: ”Nej!”
Vad låg till grund för ett sådant bestämt svar? Svaret är självskrivet:
”Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda

det.” (Luk. 19:10)
Han ”har utvalt och bestämt” om oss att vi skall bära ut budskapet om hans
kärlek och förlåtelse till alla, var de än bor (Joh. 15:16).
Det är lika stor olydnad mot hans befallning att inte vittna med våra läppar
som det är att inte leva ett heligt liv. En kristen kan inte vänta sig att
Gud skall leda och utrusta honom, om han är olydig inom det ena eller det
andra området i sitt liv.
En ung man berättade följande för mig: ”Jag har vittnat om Herren i åratal
men jag har inte sett något resultat alls. Vad är det för fel på mig?” Sedan
jag hade förklarat hur det går till att bli fylld av den helige Ande, bad vi
tillsammans. Han tog emot den helige Andes fullhet genom tro, och Gud
började använda honom.
När vi blir fyllda av den helige Ande, får vi inte bara övernaturlig kraft
att vittna, utan våra liv börjar också att förvandlas. Om vi fortsätter att
vandra i den helige Andes kraft och under hans ledning, blir Andens frukt
mer och mer uppenbar i våra liv. I Gal 5:22,23 förklarar Paulus:
”Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet,
trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.”
Beslut och fortsatt vandring
Vårt förhållande till den helige Ande bestäms såväl av vårt beslut som av
vår fortsatta vandring. Det är ett beslut på så sätt att vi lär oss att det
kristna livet först och främst är ett liv i tro, inte gärningar, och inte
heller ett liv grundat på känslor. (”Den rättfärdige skall leva genom tron.”
Rom. 1:17) Vårt förhållande till den helige Ande påverkas av vår vandring på
så sätt att när vi fortsätter att leva i den helige Andes kraft och under
hans ledning, kommer Andens frukt.
Det kanske är på sin plats med en varning. Sök inte en känslomässig eller
mystisk upplevelse! Bygg inte på känsloförnimmelser! Guds Ord måste vara
grunden för vår tillväxt i det andliga livet. Det finns en intressant
parallell mellan Ef. 5:18, som uppmanar till att alltid vara ledda och
utrustade av den helige Ande, och Kol. 3:16, som uppmanar att låta ”Kristi
ord bo hos er i hela sin rikedom.”
Följden av att vi låter Kristi Ord bo i oss och att vi är uppfyllda av den
helige Ande kommer bland annat att bli att vi talar mycket om Herren med
psalmer och hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren av
hela vårt hjärta (Ef. 5:19)
Anden upplyser Ordet
Det är viktigt att vi inser sambandet mellan Guds Ord och den helige Ande,
ty Ordet är tomt och utan mening så länge den helige Ande inte upplyser det
för oss. Å andra sidan kan inte den helige Ande uppenbara livsförvandlande
sanningar för oss utan Ordet.
När det råder en rätt balans mellan Ordet och Andens verk i den troendes
liv, leder detta till ett kraftfullt och fruktbärande liv, som förhärligar
vår frälsare. När vi sedan fortsätter att låta den helige Ande leda och
utrusta oss och vi mediterar över Herrens Ord och gömmer det i våra hjärtan,

kommer våra liv mer och mer att präglas av Kristi skönhet och Andens frukt,
som Paulus talar om i Gal. 5:22,23. Om Jesu Kristi egenskaper präglar vårt
liv och vårt vittnande om honom är framgångsrikt, så visar detta att Herrens
uppståndelseliv är verksamt i och genom oss.
Att vara fylld av den helige Ande resulterar alltså i ett överflödande liv.
En gång ropade Jesus av Nasaret till folket som lyssnade:
”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans
inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.” (Joh.
7:37,38)
Och Johannes tillägger: ”Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom
skulle få.” (Joh. 7:39) Det är sanning i ett överflödande liv som Guds Ord
talar om. Ändå är det så få kristna som har ett sådant liv.
IV. Varför är många kristna inte fyllda av den helige Ande?
Det finns två orsaker. För det första är det bristen på kunskap och för det
andra är det bristen på tro.
1. Brist på kunskap
Jag är säker på att många fler skulle komma till Kristus, om de fick reda på
hur man blir kristen och förstod vilket intressant och spännande liv Herren
ger åt dem som tror på honom och lyder honom. Jag har svårt att tänka
mig den person som skulle säga ”Nej!” till Kristus om han riktigt förstod
hur mycket Gud älskar honom, att det finns förlåtelse för alla hans synder
och att det finns ett evigt liv att få, ett helt nytt liv fyllt av mening
och innehåll. En kristen lever värdigt och målmedvetet. Hans liv på jorden
är inte längre bara en existens.
Den oomvända människan lever utan Guds kärlek och förlåtelse. Så är det
också med den köttslige kristne. Han fortsätter att leva otillfredsställd
och utan att bära frukt därför att han inte förstår vem den helige Ande är
och vad det överflödande och fruktbärande kristna livet är – livet som
väntar honom så snart han låter Guds helige Ande leda honom och fylla honom
med kraft och glädje.
Från den stund vi föds på nytt har vi den kraft som behövs för att växa upp
till mognad i Kristus. Trots detta befinner sig de kristna i allmänhet, de
som inte har lärt sig att leva i tro, på ett andligt gungfly där de hoppar
från den ena känsloupplevelsen till den andra.
Paulus beskriver den köttslige kristnes obehagliga situation: ”Jag förstår
inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag
avskyr, det gör jag… Jag arma människa, vem skall befria mig från denna
dödens kropp?” (Rom. 7:15,24)
I 1 Kor. 3 beskriver Paulus en köttslig kristen. En sådan kristen är i regel
en olycklig människa, ännu olyckligare än den som inte tror. Efter att ha
upplevt glädjen och välsignelsen av gemenskapen med Gud har han förlorat
gemenskapen. Han kan aldrig mer bli tillfredsställd av det gamla sättet att
leva, men i sitt sökande efter lycka och livsmening har han blivit
självcentrerad i stället för Kristuscentrerad.
Detta har lett till att han har blivit mer och mer förbryllad och besviken,
och han vet inte vad han skall göra åt det. Han anstränger sig hellre än

förtröstar. Han vet inte hur han skall kunna bli en andlig människa. Den
ende som kan förvandla honom är naturligtvis den helige Ande.
Kommer du ihåg att Herren Jesus, medan han ännu var kvar på jorden, lovade
att vi skulle göra större gärningar än han gjorde (Joh. 14:12)? Hur skulle
detta gå till? Jo, genom den helige Andes kraft.
Tänk efter! Det kristna livet är ett övernaturligt liv! Kristendomen är inte
vad vi gör för Gud utan vad han gör för oss. Vi kan inte bli kristna utan
tro, och utan ett dagligt liv i tro och förtröstan på Kristus kan vi inte
leva som kristna. När vi har blivit fyllda av den helige Ande, lever Kristus
sitt övernaturliga liv i och genom oss.
Att leva i andlig fattigdom
Många kristna vet inte hur de genom tro kan få del av Kristi
uppståndelsekraft. Därför lever de i andlig fattigdom utan att veta om och
ta del av sina stora rikedomar och tillgångar i Kristus.
I västra Texas finns det ett berömt oljefält som är känt under namnet ”Yates
källa”. Under nödåren hörde fältet till en fårfarm, som ägdes av en man som
hette Yates. Denne förtjänade inte tillräckligt på sin fårskötsel för att
kunna betala amorteringar och räntor på sina lån, så han löpte risken att
förlora sin farm.
När han gick i vall med fåren på dagarna uppe på höjderna i västra Texas,
var han djupt bekymrad över hur han skulle kunna betala sina skulder. En dag
sände ett oljebolag ut en grupp som gjorde undersökningar i området. De
meddelade Yates att det fanns olja på hans mark. De bad honom att få
provborra, och han undertecknade kontraktet.
Tillgängliga resurser
På 1115 fots djup stötte de på en enormt stor oljekälla. Den första källan
producerade 80 fat olja om dagen. Man fann senare flera källor som var mer
än dubbelt så stora. Faktum är att 30 år senare producerade en av källorna
fortfarande 125 000 fat olja om dagen. Och allt tillhörde Yates! Den dag han
köpte marken övertog han äganderätten till både oljan och
mineraltillgångarna i området. Han var en mångmiljonär som levde i
fattigdom. Vilket var hans problem? Han visste inte om att oljan fanns där.
Han ägde den, men han kunde inte utnyttja den.
Jag kan inte tänka mig ett bättre exempel på det kristna livet än detta. I
samma ögonblick som vi blir Guds barn genom tro på Kristus, blir vi Guds
arvingar, och alla hans tillgångar ställs till vårt förfogande.
Allt vi behöver för att bli levande kristna och fruktbärande vittnen
för Herren Jesus Kristus – vishet, kärlek och kraft – ställs till vårt
förfogande. Men de flesta kristna fortsätter att leva i andlig fattigdom,
eftersom de inte känner till de andliga tillgångar som de redan har. De
lever precis som Yates gjorde före oljefyndet: i okunnighet om sina enorma
rikedomar.
2. Brist på tro
Brist på kunskap är inte det enda skälet till att kristna inte är uppfyllda
av den helige Ande. Många litar inte på att Gud är trovärdig. Många kristna
känner kanske till hur man blir uppfylld av den helige Ande, men de har av

olika själ inte kunnat förstå Guds kärlek. De är rädda för Gud. De
förtröstar helt enkelt inte på honom. Förtröstan är ett annat ord för tro,
och ”utan tro kan ingen finna nåd hos honom” (Hebr. 11:6). Hur skulle du
känna dig om ditt barn kom till dig och sade: ”Mor! Far! Jag älskar er inte!
Jag litar inte på er längre!” Kan du tänka dig någonting som skulle såra dig
mer? Jag kan det inte.
Men ändå säger vi så till Gud, om inte med våra ord, så med våra attityder
och gärningar. Vi lever som om Gud inte fanns, även om vi bekänner oss till
honom med våra ord. Vi vägrar tro de löften som han ger oss i sitt Ord.
Många vill inte bli kristna av rädsla för att Gud skall begära det omöjliga
av dem, ändra deras planer och begära att de skall överge sitt välstånd, ta
ifrån dem all glädje, låta dem gå igenom svårigheter eller något liknande.
En ung pastor berättade för mig: ”Jag har aldrig överlåtit mitt liv åt
Kristus för jag var rädd för vad han skulle göra med mig.” Sedan berättade
han att han hade fått en föraning några år tidigare att hans föräldrar
skulle omkomma i en tragisk trafikolycka, om han överlät sitt liv åt
Kristus. Han var rädd för att svara ”Ja!” till Gud, av rädsla för att hans
föräldrar skulle omkomma och för att Gud skulle använda detta för att pröva
äktheten av hans överlåtelse.
Skulle en kärleksfull fader handla så? Vem var det som gav den unge pastorn
den tanken, tror du? Det var Satan som upprepade samma sak som han sade till
Adam och Eva för flera tusen år sedan: ”Du kan inte lita på Gud.”
Tänk dig att mina två söner sade till mig: ”Pappa, vi älskar dig och har
beslutat oss för att göra allt vad du vill, så länge vi lever.” Hur tror du
att jag skulle reagera?
Om jag skulle reagera på samma sätt på mina söners bevis på förtroende, som
många tror att Gud skulle reagera om de överlåter sina liv åt honom, så
skulle jag ta dem i nackskinnet, skaka dem och titta dem djupt i ögonen och
säga: ”Jag har väntat på detta. Jag skall få er att ångra ert beslut, så
länge ni lever. Jag skall ta ifrån er alla glädjeämnen, ge bort allt ni äger
och tvinga er att göra allt som ni inte vill.”
Många tror att det är så Gud reagerar när de säger: ”Herre, jag överlåter
ledningen av mitt liv åt dig.” De förstår inte hur mycket Gud älskar dem.
Vet du vad jag skulle göra om mina söner sade att de älskade mig? Jag skulle
lägga armen om dem och säga: ”Jag älskar er också och är så glad över ert
kärleksbevis. Det är den största gåva ni någonsin kan ge mig.”
Gud älskar dig
Är Gud mindre kärleksfull och omtänksam än så mot sina barn? Nej, om och om
igen har han bevisat att han är en kärleksfull Gud. Han är värd vår tillit.
Jesus försäkrar oss om detta med orden:
”Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då
inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom?” (Matt.
7:11)
Många som kommer till mig för rådgivning har frågor som gäller Guds mening
med deras liv. Ofta är de rädda för vad Gud vill göra med dem. I regel
frågar jag dem: ”Tror du att Gud älskar dig? Tror du att han har en underbar

plan för ditt liv? Tror du att han har makt att leda och välsigna dig om du
litar på honom?” I regel svarade de: ”Ja!” Då frågar jag dem: ”Är du villig
att lita på att Gud just nu kan leda dig och ge dig kraft att leva ett
heligt liv och göra dig till ett fruktbärande vittne för Kristus?” Då är de
flesta redo att svara: ”Ja!” utan förbehåll. De har börjat inse att deras
tvivel har kommit från djävulen.
Välsignelse i gengäld
När du anförtror ditt liv åt Kristus, behöver du inte vara orolig för vad
han skall göra med dig. Kanske är du rädd att han skall ta ifrån dig alla
dina glädjeämnen, få dig att ge upp ditt arbete eller din utbildning, ta
ifrån dig ditt välstånd eller tvinga dig att ge upp ditt umgänge eller göra
slut på en kärleksförbindelse? Kanske fruktar du att du skall behöva ge ditt
liv som missionär i någon avlägsen del av världen?
Ja, han skulle kunna begära att du gjorde någon eller några av dessa saker,
men det är också möjligt att han inte skulle göra det. Om han skulle begära
något av detta, kommer du att se det som en förmån och vara glad över det,
för Gud välsignar alltid dem som förtröstar på honom och lyder honom. Några
av de lyckligaste människor som jag har träffat i mitt liv har varit sådana
som tjänar Kristus på primitiva och avlägsna platser i världen. Andra har
övergett berömmelse och rikedom för att följa honom.
Bibeln påminner oss om att ”Herrens ögon överblickar hela jorden, för att
han skall kunna stärka dem som med hela sitt hjärta håller sig till honom.”
(2 Krön. 16:9)
Du kan lite på Gud! Om han leder dig till att lämna allt, så kommer han i
gengäld att ge dig mer av sin välsignelse än du skulle ha haft vid sidan av
hans nåd. Endast Gud är värd din förtröstan! Jag inbjuder dig att komma till
Kristus och säga: ”Herre, här är jag. Ta hand om mitt liv och låt mitt liv
förhärliga dig.”
Du behöver inte vara rädd för vad han kommer att göra med dig. Gud säger i 1
Joh. 4:18:
”Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver
rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått
kärlekens fullhet.”
Guds Ord och många människors erfarenhet genom tiderna ger oss fullständig
förvissning om att vi kan sätta hela vår tillit till Gud.
V. Hur blir man fylld av den helige Ande?
Vi blir fyllda av den helige Ande genom tro! Hur blev du kristen? Genom tro!
”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.
Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.” (Ef. 2:8,9) ”Ni
har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom.” (Kol. 2:6) Vi tog emot
Jesus i tro. Vi går vidare med honom i tro.
Allt som vi tar emot av Gud från det ögonblick vi föds på nytt tills vi dör,
tar vi emot i tro. Vill du bli fylld av den helige Ande? Du kan bli fylld
genom att tro just nu, var du än befinner dig. Du behöver inte tigga och be
Gud om att bli fylld av den helige Ande. Du behöver inte köpslå med honom
genom att fasta och gråta, eller tigga och tjata.
Under lång tid fastade jag och ropade till Gud och bad att han skulle ge mig

av sin fullhet. Men en dag upptäckte jag i Bibeln att ”den rättfärdige skall
leva genom tron”. (Gal. 3:11) Vi kan inte förtjäna Guds fullhet. Vi tar emot
den i tro.
Tänk dig att du skulle ta ut 1.500 kronor på en check. Skulle du då gå till
den bank, där du har åtskilliga hundratusen kronor på ditt konto, lägga fram
checken på disken, falla på knä och säga: ”Snälla banktjänsteman, lös in min
check, är ni snäll.” Nej, så går det inte till att lösa in en check. Du
stiger helt enkelt fram i tro, lägger fram checken på disken och väntar
tills du har fått ut de pengar som redan är dina. Så tackar du
banktjänstemannen och går därifrån.
Många kristna gör precis som jag gjorde. De tigger Gud om något som redan
finns tillgängligt för dem och som bara väntar på att bli mottaget i tro. De
frågar efter en känslomässig upplevelse utan att inse att detta är en
förolämpning mot Gud – en förnekelse av trons väg, på vilken vi förhärligar
Gud.
Bekänn dina synder
Bekänn varje synd som den helige Ande påminner dig om, och ta emot den
rening och förlåtelse som Gud har utlovat:
”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han
förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.” (1 Joh. 1:9)
Vi blir inte fyllda av den helige Ande på grund av att vi bekänner våra
synder, utan vi blir fyllda av den helige Ande genom tro.
En befallning och ett löfte
Det finns två mycket viktiga ord för oss att komma ihåg. Det första ordet är
befallning. I Ef. 5:18 befaller Gud oss att bli fyllda av den helige Ande:
”Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av
ande.”
Det andra ordet är löfte, ett löfte som gör befallningen möjlig: ”Och vår
frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så
hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också
att vi får vad vi ber honom om.” (1 Joh. 5:14,15)
Nå, är det då Guds vilja att du blir uppfylld och ledd av den helige Ande?
Naturligtvis, det är ju hans befallning. Alltså kan du be Gud att fylla dig
just nu, inte därför att du förtjänar det, utan på grund av hans löfte.
Om du är kristen, bor den helige Ande redan i dig. Därför behöver du inte be
honom att komma in i ditt liv. Han gjorde detta när du blev kristen, och
Jesus lovade att Anden aldrig skulle lämna dig (Hebr. 13:5). I samma
ögonblick som du tog emot Kristus, döptes du också in i Kristi kropp genom
Anden. I 1 Kor. 12:13 säger Paulus: ”Med en och samma Ande har vi alla döpts
att höra till en och samma kropp.”
Att den helige Ande tog sin boning i oss, att vi föddes på nytt av den
helige Ande och att vi döptes av den helige Ande är engångshändelser. Allt
detta skedde när vi kom till tro! Men att bli uppfylld av den helige Ande är
inte en engångsföreteelse.
Ef. 5:18 gör det klart för oss att vi ständigt på nytt måste bli uppfyllda
av den helige Ande. Befallningen skrevs ursprungligen på grekiska, och där
kommer detta klarare fram än i våra olika översättningar. Befallningen

innebär att vi alltid bör vara fyllda av den helige Ande och fortsätta med
att låta oss uppfyllas, utrustas och ledas av Anden.
Vi blir fyllda av den helige Ande genom tro. Vi uttrycker vår tro i bön.
Tro innebär att vi tar emot det som Gud vill ge oss. Vi blir inte uppfyllda
av Anden bara därför att vi ber, utan därför att vi i tro litar på att Gud
skall uppfylla oss med sin Ande.
Vilken lättnad det var för mig en dag när jag läste i Rom. 8:7: ”Köttets
sinnelag innebär ju fiendskap med Gud; det underordnar sig inte Guds lag och
kan inte heller göra det.” Jag försökte leva så exemplariskt att jag skulle
kunna behaga Gud. Men det är omöjligt. Bibeln säger: ”Hjärtat är bedrägligast av allt –
vem kan förstå det?” (Jer.17:9)
Därför finns det ingen chans att jag skulle kunna leva så förträffligt, att
jag kunde förtjäna Guds välvilja. Det enda sätt på vilket jag kan behaga Gud
är genom tro. Paulus talar om detta i Gal. 2:19,20:
”Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag
själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i
världen, lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för
mig.”
Lita inte på känslor
Tro inte att du måste ha en känslomässig upplevelse eller att något
dramatiskt måste hända dig. Hur gick det till då du tog emot Kristus? Hade
du en överväldigande känsloupplevelse? Kanske var dina känslor inblandade
också, men du blev inte kristen på grund av den upplevelsen utan på grund av
din tro. Bibeln säger ju: ”Ty av nåd är ni frälsta genom tron.” (Ef. 2:8)
Den känslomässiga upplevelsen var bara biprodukten av en tros- eller
lydnadshandling. Vi får inte den helige Ande för att vi skall göra en stor
känslomässig upplevelse, utan för att vi skall kunna leva ett heligt liv och
bli fruktbärande vittnen för Kristus. Att du har en känslomässig upplevelse
är därför inte huvudsaken.
Jag ber dig att just nu sitta stilla och be denna bön i tro. Be Gud uppfylla
dig med sin Ande. Tjata inte på Gud utan säg bara till honom:
”Käre Fader, jag behöver dig. Jag erkänner att jag har bestämt över mitt
eget liv och att jag som följd av det har syndat mot dig. Jag tackar dig för
att du har förlåtit mig mina synder genom Kristi död för mig på korset. Jag ber nu
Kristus att ta ledningen i mitt liv. Fyll mig med den helige Ande så som du
har befallt mig att låta mig uppfyllas, och som du har lovat i ditt ord att
du skall göra, om jag ber i tro. Jag ber i Jesu namn. Som ett uttryck för
min tro tackar jag dig nu för att du uppfyller mig med den helige Ande.”
Om den här bönen uttrycker din uppriktiga önskan, kan du vara säker på att
Gud har besvarat den. Du kan i detta ögonblick börja göra anspråk den helige Andes
obegränsade tillgångar. Den helige Ande ger dig kraft att leva
ett heligt liv och att berätta om Kristus och hans kärlek och förlåtelse för
alla människor. Kom ihåg att detta att vara fylld av den helige Ande är ett
sätt att leva. Det är Guds vilja att vi alltid är fyllda av den helige Ande.
Det är Guds befallning att vi ständigt på nytt låter oss uppfyllas av den
helige Ande. På morgonen och flera gånger under dagens lopp överlåter vi

ledningen av vårt liv åt honom.
Andefylld för att vittna
Vi har blivit uppfyllda av den helige Ande först och främst för att vi med
vårt liv och våra ord skall vittna om Kristus. Kommer du ihåg Herren Jesus
sista ord till sina lärjungar och till oss genom dem?
”Men ni skall få kraft när den helige anden kommer över er, och ni skall
vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till
jordens yttersta gräns.” (Apg. 1:8)
Det största andliga uppvaknandet sedan den första pingsten har enligt min
mening redan börjat. Miljontals kristna upptäcker den kraftkälla som en gång
förändrade historiens utveckling och omstörtade det onda romerska
världsväldet. Samma kraft – den helige Andes kraft – frigörs idag genom
kristna som i tro och lydnad vill förändra världen och påskynda det stora
uppdragets fullbordan i vår generation.
Kom ihåg: Hur man blir fylld av den helige Ande är en kunskap, som du lätt
kan föra vidare. Jag uppmanar dig att lära dig innehållet i detta häfte och
anförtro det ”åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur.” (2 Tim.
2:2)
FRÅGOR ATT TÄNKA PÅ
1. Vem är den helige Ande?
2. Varför kom den helige Ande?
3. Vad innebär det att vara fylld av den helige Ande?
4. Vilken frukt producerar den helige Ande i de liv som är överlåtna åt
honom, enligt Gal. 5:22,23? Vad är det du mest längtar efter av detta i ditt
liv?
5. Varför är det så få kristna som är uppfyllda av den helige Ande?
6. I vilket förhållande står Andens uppfyllelse och andlig mognad till
varandra i en kristens liv?
7. Vilka praktiska fördelar kan du vänta dig av att vara uppfylld av den
helige Ande?
8. Hur kompletterar dessa två sanningar varandra:
– att vara uppfylld av den helige Ande och
– att låta Kristi ord rikligen bo i dig (Ef. 5:17-21; Kol. 3:16,17)?
–
9. Att bli uppfylld av den helige Ande, är det en engångsföreteelse eller
något som måste upprepas?
10. Hur kan du hjälpa någon som säger: ”Jag vill inte överlåta mig åt
Herren. Jag är rädd för att han skall ta ifrån mig någonting.” Vilka
bibelställen skulle du citera för honom?

11. Hur blir man uppfylld av den helige Ande?
12. ”Jag har väntat i veckor på att bli fylld av den helige Ande”, sade en
kristen. Vilket svar skulle du ge honom efter att ha läst det här häftet?
13. Varför är det så viktigt att vi inser att vi är fyllda av den helige
Ande endast på grund av tro och inte på grund av några gärningar?
14. Vad är det vi behöver för att kunna vandra stadigt med Herren i livet?
15. Hur hör befallningen i Ef. 5:18 ihop med löftet i 1 Joh. 5:14-15? Svara
på frågan i ljuset av Hebr. 11:6.
STUDIEHANDLEDNING
1. Läs gärna det här häftet under flera dagar i rad för att riktigt förstå
det. Om du kan innehållet i häftet, så känner du till hur du kan bli
uppfylld av helige Ande och hur du kan börja leva under hans ledning. Om du
själv har en grundlig kunskap om detta budskap, så kan du lättare ge det
vidare till andra.
2. Lär dig följande bibelverser med referenser utantill:
”Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av
ande.” (Ef. 5:18)
”Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans
vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så
vet vi också att vi får vad vi ber honom om.” (1 Joh. 5:14,15)
Det kommer att gå lättare att lära sig verserna utantill, om du repeterar
dem dagligen under veckans lopp i stället för att försöka lära in allt på en
gång. Repetera också de verserna du har lärt dig från häftet ”Hur man kan
vara viss om Guds kärlek och förlåtelse”.
3. Studera frågorna under rubriken ”FRÅGOR ATT TÄNKA PÅ”.
4. Ta del i samtalet över frågorna i din grupp. Om du ännu inte är med i en
bibelstudiegrupp där ni studerar dessa häften, kan du inbjuda andra att bli
med och själva bilda en grupp. Dela med er åt varandra i gruppen av vad Gud
har lärt er om Ande-uppfyllelse och hur ni praktiskt tänker tillämpa det i
era egna liv och hur ni kan ge budskapet vidare till andra.
5. Gör den här sanningen om hur man bli fylld av den helige Ande till en del
av ditt liv på det här sättet:
a) Ge dig tid varje dag att vara ensam med Herren en stund. Förvissa dig om
att Herren Jesus leder ditt liv och att du är fylld av den helige Ande när
du börjar dagen. Tacka Herren för vad han kommer att göra i ditt liv och för
att han kommer att använda dig i andras liv. Be honom att leda dig till
sådana som är i behov av Jesu Kristi kärlek och förlåtelse.
b) Ta för vana att använda den andliga andningen så snart du är medveten om
att du behöver det. Andas ut genom att bekänna din synd och andas in genom

att i tro ta den helige Andes fullhet i anspråk.
c) Använd innehållsförteckningen i början av häftet eller sammanfattningen i
bakre delen av häftet när du skall ge det här budskapet vidare till andra.
Ta alla tillfällen du kan under veckan att ge budskapet vidare till någon.
Ge dem ett häfte så att de också kan studera denna sanning grundligt och ge
den vidare till andra.
SAMMANFATTNING
Inledning
Den viktigaste upptäckten i det kristna livet är hur man blir fylld (utrustad och ledd) av
den helige Ande.
– Du kan få del av det överflödande liv som Jesus har utlovat.
– Du kan leda andra till Kristus.
Fastän lärjungarna hade varit tillsammans med Herren i tre års tid, var de
inte rustade att delta i det stora uppdraget, förrän de hade blivit fyllda
av den helige Ande (Apg. 1:4,8)
Jesus lovade att vi skulle göra större gärningar är han gjorde (Joh.
14:12-14).
– Vi kan självklart inte utföra dessa större gärningar i egen kraft.
– De kommer som en följd av att Människosonen, som kom för att söka efter
och rädda det som var förlorat, verkar genom oss.
– Vårt ansvar är att följa Kristus; hans ansvar är att göra oss till
människofiskare (Matt. 4:19).
– Samma kraft som mottogs av lärjungarna den första pingsten, då de blev
fyllda av den helige Ande och fick kraft att förändra historiens utveckling,
är tillgänglig för oss.
Det är sorgligt nog många kristna som inte vet hur man blir fylld av den
helige Ande.
I. Vem är den helige Ande?
Han är Gud.
Han är den tredje personen i Treenigheten, jämlik med Gud Fadern och Gud
Sonen.
II. Varför kom den helige Ande?
Han kom för att förhärliga Kristus och leda oss in i Guds Ords sanningar
(Joh. 16:8-11,13-14).
Han leder oss i vårt böneliv (Rom. 8:26).
Han ger oss kraft att berätta om Jesus Kristus (Apg. 1:8).
Det är omöjligt att ens lära känna Kristus utan den helige Andes hjälp (Joh.
3:5).
III. Vad innebär det att vara fylld av den helige Ande?
Att vara fylld av den helige Ande är att vara fylld av Kristus och att bli
kvar i honom (Joh. 15:1-8).
Att vara fylld av den helige Ande är viktigt av två skäl:
– Vi kommer att bära andig frukt.
Kristus som kom för att ”söka efter det som var förlorat och rädda det”

(Luk. 19:10). Kommer genom sin helige Ande att vinna själar genom oss (Joh. 15:16;
Matt.4:19).
Vi kommer att växa till i mognad i Kristus och Andens frukt kommer att bli
mer och mer synlig i våra liv (Gal. 5:22,23).
– Guds Ord kommer att bli mer meningsfullt för oss.
Guds Ord är förutsättningen för vår andliga tillväxt (Kol. 3:16).
Den helige Ande upplyser och tillämpar Ordet.
IV. Varför är många kristna inte fyllda av den helige Ande?
Den genomsnittskristne fortsätter att leva i andligt nederlag och har inte
låtit sig uppfyllas av den helige Ande på grund av brist på kunskap.
– Om den köttslige kristne bara visste hur mycket Gud älskar honom och
vilken kraft till att leva ett överflödande liv som finns tillgängligt för
honom, så skulle han inte leva som han gör.
– Han förstår inte att Gud – i samma ögonblick som han kom till tro – har
gjort sin kraft tillgänglig för honom, så att han kan växa till full mognad
i Kristus.
– Den genomsnittskristne lever ett ömkansvärt liv i nederlag, därför att han
inte vet hur man blir fylld av den helige Ande.
– Den genomsnittskristne är inte medveten om sitt andliga arv.
Den genomsnittskristne är inte fylld av den helige Ande på grund av otro.
– Många är rädda för Gud; de vågar inte lita på honom (Hebr. 3:19; 1 Joh.
4:18).
– Många tycker att Gud begär det orimliga av dem; de tvivlar på Guds kärlek
(Matt. 7:11).
– Många tror att Gud skall ta ifrån dem alla deras glädjeämnen i livet. De
inser inte storheten i Guds plan för våra liv (Matt. 6:33).
V. Hur blir man fylld av den helige Ande?
Du blir fylld av den helige Ande genom tro.
– Du blir kristen på grund av tro (Ef. 2:8,9).
– Du vandrar i Anden också genom tro (Kol. 2:6).
Du behöver inte tigga för att få något av Gud, som redan är ditt (Rom.
8:17).
Bekänn dina synder och ta emot Guds förlåtelse (1 Joh. 1:9).
Det är två ord som du måste komma ihåg när du i tror tar den helige Andes
fullhet i anspråk:
– Det är Guds befallning att vi skall låta oss uppfyllas av den helige Ande
(Ef. 5:18).
– Gud lovar att alltid svara på våra böner när vi ber efter hans vilja (1
Joh. 5:14,15).
Följande är viktigast att komma ihåg:
– Om du är kristen, bor den helige Ande redan i dig.
– Vi blir inte fyllda av den helige Ande en gång för alla. Guds Ord säger att
vi ständigt skall låta oss uppfyllas av den helige Ande.
– Vi blir inte uppfyllda av Anden bara på grund av att vi ber utan på grund
av vår tro.
Vi kan aldrig i egen kraft leva så att vi förhärligar Gud, utan det gör vi
först när vi börjar leva av tro (Rom. 8:7; Jer. 17:9; Gal. 2:20).

Följden av att vi låter oss uppfyllas av den helige Ande och att vi vandrar
i Anden blir att vi dör bort ifrån oss själva och lever för Gud (Matt. 6:24;
Joh. 12:24).
Vi lever i tro. Känslorna är biprodukter av vår tro och lydnad, och vi skall
aldrig förlita oss på dem.
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