Läran om Den Helige Ande
I. Den Helige Ande - en person
Den Helige Ande är en personlig varelse precis som Fadern och Sonen. Anden är inte ett
opersonligt “det” eller bara ett inflytande.
A. Anden har personliga egenskaper.
1. Han har intelligens (1 Kor 2:10-11).
2. Han har känslor (Ef 4:30 - “Bedröva inte Guds helige Ande”).
3. Han har vilja (1 Kor 2:11).
B. Anden verkar på ett personligt sätt.
1. Han undervisar oss (Joh 14:26).
2. Han befaller (Apg 8:29).
3. Han ber för oss (Rom 8:26).
C. Anden beskrivs grammatiskt i personliga former. Det grekiska ordet för Ande
(pneuma) är neutrum, men Bibeln använder maskulina pronomen (“han”, “honom”) för att
hänvisa till Anden (Joh 16:13-14; 15:26; 16:7-8). För att vara grammatiskt korrekt borde
neutrum pronomenet (“den”) användas.

II. Den Helige Andes gudomlighet
A. Han har gudomlighetens namn och titlar.
1. Jahve - vad Herren (Jahve) sade i Jes 6:8-13 tillskrivs den Helige Ande i
Apg. 28:25.
2. Guds Ande (Rom 8:9,14; 1 Kor 2:11; 12:3; Ef 4:30).
B. Han äger obeskrivliga attribut.
1. Självexistens (Rom 8:2).
2. Allestädes närvarande (Ps 139:7 och framåt).
C. Han utför obeskrivliga verk (bara Gud kan göra det).
1. Skapelsen (1 Mos 1:2).
2. Uppståndelsen (Rom 8:11).
D. Han likställs med Gudomligheten.
1. Apg 5:3,4 - att ljuga för Anden är samma sak som att ljuga för Gud.

2. 2 Kor 3:17,18 - “Herren är Ande…”

III. Den Helige Andes roll innan kyrkans tidsålder.
A. Han tog del av skapelsen (1 Mos 1:2; Job 33:4; Ps 104:30).
B. Han ledde och beskyddade Israel (Jes 63:10-14).
C. Han talade genom profeterna för att framställa Skriften (1 Pet 1:11; 2 Pet 1:20,
21).
D. Selektivt och villkorligt tog han sin hemvist i vissa personer i Gamla
testamentet (Josef - 1 Mos 41:38; Josua - 4 Mos 27:18; Saul - 1 Sam 10:9,10; David - 1
Sam 16:13 etc.). När detta hände handlade det speciellt om att utrusta en person för en
specifik uppgift. Den Helige Ande kunde avsluta sin hemvist i en person p.g.a. dennes
olydnad. Anden lämnade Saul (1 Sam 16:14). När David syndade bad han att Anden inte
skulle tas från honom (Ps 51:13).
E. Han var den som gjorde Kristi liv på jorden möjlig.
1. Han var ansvarig för Kristi jungfrufödsel (Luk 1:35).
2. Han möjliggjorde Kristi tjänst (Matt 12:28; Luk 4:1,18).
3. Han var ansvarig för Kristi uppståndelse (Rom 1:4; 8:11).

IV. Den helige Andes roll i kyrkans tidsålder
A. Han är central i frälsningen (hur man blir frälst).
1. Han leder och möjliggör evangelisation (Filip/etiopiern Apg 8:26,29; Missionsbefallningen - Apg 1:8).
2. Han övertygar de icke troende om synd (Joh 16:8-11).
3. Han pånyttföder (frälser) personen.
a. “Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den
helige Ande” Tit 3:5
b. När han genomgår denna andliga “nya födsel” kommer personen in i
Guds rike (evigt liv - Joh 3:3-7; 16).
4. Han förseglar (för evigt) personen. Den Helige Andes närvaro är
“sigillet” eller garantin på att en person är frälst och förblir så (Ef 1:13).
5. Han döper eller placerar personen in i Kristi kropp.
a. Vad är den Helige Andes dop?
- Det är Andens verk att förena oss med Kristus - andligt
identifiera oss med Kristi död, begravning och uppståndelse
(Rom 6:3-5).
- Det är Andens verk att integrera oss i den universella kyrkan
(Kristi kropp - alla troende i hela kyrkans tidsålder - 1 Kor 12:13).
b. När sker Andens dop?

- Det sker en gång för alla för varje troende när de är omvända
(1 Kor 12:13, Gal 3:26-28).
- I historien är det begränsat till troende från kyrkans tid
(förutsagd - Apg 1:5; 11:15,16; fulländat - 1 Kor 12:13).
- Undantag: På pingstdagen när kyrkans tidsålder började, var
både nya och redan troende döpta i Anden (Apg 1:5; 11:15,16).
Även i två andra fall i den tidiga kyrkan verkar det som att Anden
inte gavs till de troende förrän apostlarna var där (Apg 8:14-17;
19:1-6).
B. Han är central för helgelsen (de frälstas tillväxt).
1. Han bor i de troende.
a. I denna tidsålder bor Anden i alla troende (Rom 5:5; 8:9;
1 Kor 3:16; 6:19) till skillnad från Gamla testamentet då Anden bara bodde i
vissa.
b. I denna tidsålder bor Anden permanent (Joh 14:16) i troende till skillnad
från Gamla testamentet då Anden kunde ge sig av.
c. Att Anden bor i de troende är grunden för hans andra verk i deras liv. (Han
undervisar/belyser Skriften - Joh 16:13; and han hjälper i bön - Rom 8:26; han
ger oss förvissning om vår frälsning - Rom 8:16; han gör det möjligt för oss att
växa - se “fyller” nedan - Ef 5:18).
2. Han “fyller” de troende.
- Att den Helige Ande fyller oss beskriver det viktiga verk Gud gör för att
troende ska kunna leva ett förändrat liv. Det enda sättet vi kan växa andligt är
då Gud gör det möjligt (1 Pet 1:3). Det är speciellt den helige Andes verk som
ger de kristna förmågan att förändras och växa i rättfärdighet (“...genom
Anden dödar kroppens gärningar” - Rom 8:13; Andens frukter - Gal 5:22, 23).
- Andlig tillväxt är en fråga om kontroll. Vi är antingen kontrollerade av vårt
självcentrerade kött eller av den Helige Ande som bor i oss (Rom 8:4-11;
Gal 5:16,17). Ef 5:18 beskriver detta kontrollerande/möjliggörande verk
av Anden som att den helige Ande “fyller” oss. “Fyller” är en liknelse
(bild) av kontroll. Vi kan vara fyllda/kontrollerade av köttsliga begär (som
alkohol) eller vara fyllda/kontrollerade av Anden (Ef 5:18).
- Även om det är Andens kraft som verkar så måste troende välja att
vara kontrollerade av Anden. Det är en befallning att “vara fyllda” och
likaledes att “vandra i Anden” (Gal 5:16). Andens närvaro är ständig
(bor i oss), men vi måste gång på gång välja att ge efter för Gud för att
uppleva Andens omskapande och förändrande kraft som får oss att växa
(fyller oss). I verkligheten betyder “vandra i Anden” och “bli fylld av Anden” att
leva det kristna livet (möta frestelser, fatta beslut, etc) med ett medvetet
beroende av den Helige Ande. Han är den som möjliggör för oss att bära

gudomliga “frukter” (Gal 5:22, 23).
3. Han ger andliga gåvor till de troende.
a. Hur kan jag lära mig om de andliga gåvorna? Fyra nyckelställen
beskriver de andliga gåvorna: Rom 12:3-8; 1 Kor 12; Ef 4:7-16; 1 Pet
4:10,11.
b. Vad är andliga gåvor?
1. Definition: Andliga gåvor är gudagivna förmågor att tjäna. Det
grekiska ordet för andliga gåvor (charisma) är en form av ordet
“nåd”. Så dessa speciella förmågor är privilegier. Gud gör enligt sin
nåd de troende kapabla att tjäna i en andlig tjänst.
2. Andliga gåvor är inte speciella positioner. Ungdomsledare eller
barnarbete är inte gåvor även om de självklart kan använda
andliga gåvor som undervisning och tjänande etc.
3. Andliga gåvor är inte detsamma som naturlig talang (musikalisk talang
eller skicklighet som mekaniker, etc). Fast Gud kan ofta ge andliga gåvor
som använder de naturliga förmågorna. En erfaren lärare kan ha
gåvan att undervisa, etc.
c. Hur får vi andliga gåvor?
1. Givaren - den Helige Ande ger dessa särskilda förmågor
(1 Kor 12:7-11), men det är också rätt att säga att de är “Kristi
gåvor” till kyrkan (Ef 4:7,8,10).
2. Tidpunkten - vi får andliga gåvor när vi förtröstar på Kristus som
Frälsare. Det är då vi fick Anden och vi blev del av Kristi kropp.
3. Mottagarna - varje troende har minst en, kanske även flera
gåvor.
e. Vad är de olika gåvorna?
1.En del av gåvorna verkar vara temporära och tjänade till att
etablera den tidiga kyrkan och var till för att verifiera evangeliet när
kristendomen tog sin början (Ef 2:20; Heb 2:3,4 - se tillägget “Den
karismatiska frågan” för mera detaljer). De temporära
“teckengåvorna” omfattar apostlaskap, helande, undergörande,
tungotal, tolkning av tungotal etc. Temporära var även vishetens
ord, kunskapens ord och profetia - genom vilka Gud gav direkt
uppenbarelse till människor. Dessa gåvor behövdes innan Nya
testamentet var fullständigt. Det verkar som de var gåvor som
behövdes för att skriva Nya testamentet.
2.Gåvor som utan tvivel finns i dag inkluderar undervisning, hjälp

(tjänande), givande, administration (ledarskap), att visa barmhärtighet,
evangelisation, pastor-lärare (herdeskap) och förmaning. Dessa
gåvor är viktiga för kyrkans pågående verksamhet under denna
tidsålder.
f. Hur upptäcker vi och använder vi våra gåvor?
1. Vi bör koncentrera oss på att möta behov, inte precisera
våra gåvor. Erfarenhet i vår verksamhet kan visa oanvända gåvor.
2. Vi bör låta andra erfarna kristnas råd leda oss till de tjänster
som passar oss och bort från de som inte passar oss.
3. Vi borde inte använda de andliga gåvorna som ursäkt för att
undvika vissa tjänster. De kristna är alla tillsagda att utföra vissa
tjänster (visa barmhärtighet - Jak 2:13; 3:17; evangelisera - Apg
1:8; uppmuntra - Heb 3:13; 10:25; ge - 2 Kor 8:7) vilka också är
specifika andliga gåvor hos vissa kristna (barmhärtighet - Rom 12:
8; evangelist - Ef 4:11; förmaning - Rom 12:8; givare - Rom 12:8).
4. Vi måste inse att de andliga gåvorna inte automatiskt gagnar
andra.
- Vi måste lydigt använda våra gåvor. Ingen får
nytta av dem om vi inte använder dem (Rom 12:6-8; 1 Pet
4:10,11).
- Vi måste vara flitiga så att vi blir effektiva när vi använder
våra gåvor (1 Tim, 4:14; 2 Tim 1:6, 7).
- Vi måste använda våra gåvor med rätt attityd (Rom 12:8;
1 Pet 4:11) och vid rätt plats och tid (1 Kor 14:9-12, 22, 23,
40), annars kan de bli värdelösa eller till och med skadliga
för Guds syften.

IV. Den Helige Andes roll i den yttersta tiden.
A.

Under den 7-åriga vedermödan
1. Bland icke-troende - den helige Ande kommer att vara bidragande vid frälsningen av
judarna under slutet av vedermödan (Sak 12:10).
2. Bland troende - den helige Ande kommer att ge speciella förmågor till att utföra vissa
andliga uppgifter som under Gamla testamentets tid (Apg 2:17-21).

B.

Under Tusenårsriket
1. Bland troende - den Helige Ande kommer att göra det möjligt för troende judar att leva
rättfärdigt (Hes 36:27).

2. I Kristus - den helige Ande kommer att vara aktiv vid Kristi rättfärdiga regerande (Jes
11:2).

