
BIBELSTUDIUM – ULRIK JOSEFSSON:

En stor Gud – Anden
Inledning 
Anden är en av personerna inom gudomen och beskrivs i den kristna trosbekännelsen som livgivaren. 
Ordet ande innefattar luft i rörelse och liv. Ordet helig handlar om att vara avskild för att tillhöra, ha rikt-
ning och identitet. Helig Ande kan beskrivas som Guds livgivande och dynamiska närvaro. Dagens ämne 
är Anden och vår erfarenhet av Anden

Läs Apg kap 2 med fokus på v 36-42.

De fylldes alla av helig Ande, predikan kretsade kring Jesus, mötet med Anden ledde till omvändelse och 
in i den kristna gemenskapen.

Texten visar att:
• Anden är livsnära och gränsöverskridande

• Anden är nära förknippad med dop, frälsning och syndernas förlåtelse

• Anden formar dynamiska erfarenheter

• Anden är en Gåva och bär i sig ett löfte

Anden möter oss i flera sammanvävda dimensioner som vi inte ska ställa mot varandra 
1. Livets Ande (1 Mos 2:7; Ps 104:30; Hes 37) 

I en grundläggande mening har allt som lever del av Anden genom Guds livgivande närvaro i ska-
pelsen och att Han som Hebreerbrevet säger bär upp allt genom kraften av sitt ord.

2. Försoningens Ande (Joh 3:5; 1 Kor 12:3; 1 Kor 6:11; Rom 5:5; Ef 1:13) 
I frälsningen föds vi av Anden och Anden är en del av de gåvor vi får som Guds barn

3. Förvandlingens Ande (Apg 1:8; Apg 2.1–4; Ef 5:18; Ef 4:23) 
Anden fyller oss genom dopet i Anden med en ny dimension av kraft och Gudsnärvaro. Detta är en 
specifik erfarenhet men också en pågående process.

Vila i att din bekännelse av Jesus som Herre är ett uttryck för Andens närvaro i ditt liv.  
När du ytterligare uppfylls av Anden så välkomnar du den vän som bär dig i frälsningen.  
Samtidigt finns utmaningen att öppna sig för Anden, bejaka Andens olika uttryck och söka  
de andliga gåvorna och odla de andliga frukterna.

FRÅGOR ATT TÄNKA VIDARE KRING: 

1. Vilka tankar, vilken längtan och vilka rädslor väcker texten i Apg 2?

2. Om Guds Ande fyller hela skapelsen med liv, Vad innebär det för vårt förhållande till andra 
människor och till skapelsen som helhet?

3. Frälsningen innebär ett liv i och med Anden. Vad innebär det för ditt eget liv och var betyder det för 
din relation till och förståelse av andra kristna?

4. Apg 2 visar tydligt och starkt på en specifik erfarenhet av att bli fylld av Anden. Hur kan vi i högre 
grad göra den erfarenheten?

5. Hur ser du på våra erfarenheter av Anden i dessa olika dimensioner och hur ser du på förhållandet 
mellan dem?

6. Vad är det du ser hos människor som du uppfattar som uppfyllda av helig Ande 
och varför är det just dessa egenskaper, gåvor eller uttryck du identifierar?

7. Vad vill du göra för att mer fyllas av helig Ande?
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