Den helige Ande är hemligheten bakom ett fungerande kristet liv. Att bli
kristen innebär inte att tro på ett avlägset ideal, och göra sitt bästa för
att efterlikna det.
Både Bibeln och vår egen erfarenhet talar om vår hjälplöshet att i egen
kraft leva ett liv efter Guds vilja. Någon har sagt: "Bibeln säger klart att
det kristna livet är omöjligt att leva. Endast Kristus kan leva det. Genom
den helige Ande lever han det i oss”.
Vi ska studera den undervisning som finns i Johannes-evangeliet om den
helige Ande. I början av Johannes finns tre viktiga ställen som beskriver
Anden som en gåva från Gud till varje kristen.
Joh. 1:32-34
1. Här talar Johannes döparen om Jesus vid början av hans offentliga liv.
Vad hade enligt vers 32 hänt med Jesus?
2. Profetera i Gamla Testamentet gjorde många förutsägelser om Jesus.
Läs Jes 11:1-2, Jes 42:l och Jes 61:1-2. Hur pekar profetens ord fram
mot det som hände Jesus? Vad var syftet med Anden?
3. Vad har enligt vers 33 blivit möjligt genom att Jesus har fått denna
utrustning?
Joh.3:3-8
1. Här samtalar Jesus med en sökare. Vad är enligt Jesus nödvändigt för
att få ett rätt förhållande till Gud?
2. Vem ger den nya födelsen enligt vers 5, 6 och 8? Jämför
beskrivningen av hur Gud skapade den första människan i 1 Mos. 2:7.
3. Läs Rom. 8:9 och jämför Jesu ord i Johannesevangeliet. Är det bara
vissa kristna som har den helige Ande?
Joh.7:37-39
Jesu löfte här stämmer med det faktum att alla kristna har den helige
Ande, om vi tänker oss att vi får ett rikt arv i frälsningen Vi äger allt från
början, men får sedan upptäcka och börja använda våra "ägodelar".
Jämför Ef 1:3.

1. Jesus hänvisar till Skriften alltså GT i vers 38.
Läs Jes 44:3-5. Hur uppfylldes löftet?
2. Johannes förklarar att villkoret för Andens fulla utgjutande var att
Jesus skulle bli förhärligad. Det syftar på hans uppståndelse och hans
himmelsfärd. Vilka villkor för Andens mottagande hittar du i orden som
Jesus säger?

Sista kvällen innan Jesus arresterades och dömdes till döden, var han
tillsammans med sina lärjungar i Jerusalem. De åt påskmåltiden
tillsammans, och Jesus samtalade med dem och bad för dem (Joh 1317). De hade nu levat tillsammans med Jesus i flera år, ätit, arbetat,
sovit, vandrat och samtalat under många dagar och nätter. Nu stod de
mänskligt att döma inför ett avsked. Då berättar Jesus om den stora
hemligheten...

Joh. 14:15-17
1. Vad kallas Anden för i vers 16? Varför?
2. Vad i vers 16 visar att det inte är fråga om ett tillfälligt känslorus.
Jämför Apg. 13:52.
3. Vilka kan enligt vers 17 ta emot Anden?

Joh. 14:25-26
1. Vad är det i vers 26 som visar att Anden är en person och inte en
allmän "kraft"? Vilka tre personer omnämns i denna vers? Vem är alltså
Anden? Jämför Matt. 28:19.
2. Här säger Jesus för första gången att Anden är helig. Vilken attityd
bör vi då ha till Anden?
3. Vad är Andens uppgift i förhållande till Jesu ord (Bibeln)? Jämför med
1 Kor. 2:9-12. Hur påverkar Anden alltså vår kunskap om Gud?

Joh. 15:26-27
1. Här betonar Jesus ytterligare en av Andens uppgifter. Vilken?
2. Läs Apg 1:8 och jämför. Vilken uppgift ger Anden till oss?

3. Vårt vittnande utgår från medvetandet att vi är Guds barn. Läs Rom
8:14-16. Hur påverkar Anden vår identitet?
Joh. 16:7-11
1. Anden har alltså både en uppgift för den kristne och för världen.
Vilken sida betonas här? Hur kan man säga att Guds Ande avslöjar
människor?
2. Läs om hur löftet om Anden uppfylldes på pingstdagen, Apg. 2:1-4.
Hur stämmer folkets reaktion efter Petrus predikan, Apg.2:31 , med Jesu
ord om Andens uppgift?
Joh. 16:12-15
1. Jesus sammanfattar Andens uppgift i vers 14. Vilken är hans uppgift?
2. "Av mig skall han ta emot". Läs Gal. 5:22-23 och jämför. Vems
personlighet växer fram genom Andens verk i oss?
3. "Men när han kommer", vers 13. Läs om några tillfällen när människor
blev fyllda av den helige Ande: Apg. 8: 14-17, 10:44-46, 19:1-7. Vid flera
tillfällen omnämns tungomålstal som en av Andens manifestationer,
Tungotalet är inte nödvändigt för att vara uppfylld av den helige Ande.
Men det är en gåva som vi i tro kan ta emot, och som hjälper oss att
prisa Gud.
Tänk efter:
1. Någon har talat om roddbåtskristna och segelbåtskristna. Den första
gruppen jobbar och sliter i egen kraft. Den andra har upptäckt vinden Anden - och drivs nu av honom. Hur stämmer det med din erfarenhet?
2. Är du fylld med den helige Ande?
3. Om du "törstar" efter mer av Anden - vad hindrar att du ber Jesus att
fylla dig nu?

Ett kort Bibelstudium

-

Anden hjälper mig

