
�  av �1 2

Gemenskap med den Helige Ande 
Arne G. Skagen I Evangeliet till alla folk I Del 9 av 13 

Sammanfattning 
Precis som Jesus föds, döps, och får höra att Gud älskar honom och är glad över honom, så får vi 
också börja våra liv som lärjungar på samma sätt. I en nära relation med Gud och kyrkan. Att följa 
Jesus, och läsa bibeln är något aktivt. När vi läser bibeln och det står ”lärjungarna” kan vi räkna in 
oss själva, eftersom det gäller oss idag också. När vi följer Jesus lära han oss att bli 
människofiskare. Att vara människofiskare innebär att Gud vill få tillbaka de som kommit bort, och 
vi får vara ett verktyg för att hjälpa människor komma tillbaka till Gud. 

Jesus kallar dig precis som du är, just nu. Med alla dina styrkor, egenskaper, fel och brister. Det 
handlar inte om prestige. Gud säger att de ska ske, inte med makt eller kraft utan med Helige 
Ande.  Allt vi behöver har vi hos Gud. Därför kan vi inte säga att vi inte klarar följa honom, eller göra 
det han vill göra genom oss. För med Helige Ande är allt möjligt. Vi kan inte ta Helige Andens plats 
genomförandet. Han måste göra det.  

När Jesus möter lärjungarna börjar han med att hälsa dem med frid. För att vi ska kunna hälsa 
andra med frid behöver vi själva ha det, både med Gud och med oss själva. Därför behöver vi börja 
dagen, inte med allt vi skulle gjort eller gjorde fel, utan med det han har gjort för oss. För att kunna 
följa Jesus helhjärtat måste vi våga stänga dörren bakom oss och gå framåt. Det finns bara ett sätt 
att leva ett kristet liv på och det är tillsammans med Helige Anden. Möjligheten att följa Jesus är 
här och nu idag. 

Reflektion- & Samtalsfrågor 
- Efter att ha hörs Arnes undervisning, är det något specifikt som du fastnar för? 
- Har du några konkreta exempel på när Helige Anden lett dig i ditt liv, i olika situationer, i samtal 

med andra människor? 
- Vad innebär det att något inte kommer ske med makt eller kraft utan med Helige Ande? 

Reflektera. 
- Vad är några saker du skulle kunna göra för att vara mer öppen för Helige Andes ledning i ditt 

liv?  

Bibelställen 
- Sakarja 4:6 
- Matteusevangeliet 4:18-20 
- Markusevangeliet 1:17 
- Lukasevangeliet 9:57-62 
- Johannesevangeliet 4 
- Evangelierna 
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Några norska ord 
høst - skörd 
forskjellig - olika 
spørsmål - fråga 
nabo - granne 
kone - fru 
måte - sätt 
rolig - lugn 
dere - er 
hvordan - hur 
disipler - lärjungar 
menigheter - församlingar 
skriftsted - bibelstycke 
mangler - saknar
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