
Be i den helige Ande



Joh 4:23-24

”Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla 
sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och 
sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe 
honom. Gud är ande, och de som tillber honom 
måste tillbe i ande och sanning”



Äger du förmågan att be perfekta böner…?

Har du fått del av det Bibeln beskriver som Andens 
dop, dopet i den helige Ande? Om du har det – då 
äger du samtidigt förmågan att be perfekta böner!



Många människor tror och tänker om sig själva att 
de inte är så bra på att be. Det stämmer inte alls.



Apg 2:1-4)

”När pingstdagen kom var de alla församlade. Då 
hördes plötsligt från himlen ett dån som av en 
stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. 
De såg hur tungor som av eld fördelade sig och 
stannade på var och en av dem. Alla fylldes av 
helig ande och började tala andra tungomål, med 
de ord som Anden ingav dem.”(Apg 2:1-4).



Paulus har ett helt kapitel i 1 Korinthierbrevet, 
kapitel 14, där han undervisar om tungotal och 
dess syfte och betydelse. Tungotalet var viktigt för 
honom. Ingen tvekan om det. Han skriver bland 
annat ”Jag talar mer med tungor än någon av er” 
(vers 18). 



Men andemeningen i kapitlet verkar vara att gåvan 
att tala i tungor i stor utsträckning är en gåva och 
en välsignelse för det enskilda bönelivet med Gud.

”ty den som talar med tungor talar inte till 
människor utan till Gud” (vers 2).



Rom 8:

”På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår 
svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör 
vara (visst har vi mer än en gång i livet upplevt det 
på det sättet), men Anden vädjar för oss med rop 
utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet 
vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de 
heliga som Gud vill”



När du som fått del av Anden ber ”i den helige 
Ande” är det som att Anden själv ber för 
dig/genom dig, på det sätt Gud vill. 

Hur ber man på det sättet? – Genom att be på 
tungomål, ljudligt eller tyst inombords.



Så, gör det! Be i den helige Ande. Be i tungor. Be 
för de behov som finns. Du har fått nåden att be 
perfekta böner för:

- Dig själv
- Din familj, barn, partner, föräldrar, syskon, 
släktingar och vänner
- För församlingen, Guds vilja ska få ske, bön för 
ledarskapet och alla trossyskonen
- Listan kan göras lång

”Men ni, mina kära, skall bygga ert liv på er allra 
heligaste tro under bön i helig Ande” (Judas brev, 
vers 20).
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