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(VII	  Livsbehov.doc)	  
Jag	  fann	  honom	  icke	  
VII	  Livsbehov	  
	  
Kommentar 

Det allt bestämmande: att den helige Ande kommer 
över oss. (Ord f a till ledare o predikanter) 

Den	  annorlunda	  verklighets-‐	  och	  sanningsuppfattningen	  
Vi	  kämpar	  inte	  mot	  gudsfönekare	  utan	  den	  otrosande	  som	  regerar	  
oss.	  427	  
Ingen	  lärdom	  kan	  ersätta	  Andens	  visdom	  från	  ett	  hängivet	  hjärta.	  
428	  
Inte	  överlägsenhet	  i	  ord,	  utan	  överlägsenhet	  i	  ande	  som	  skall	  
segra	  427	  
Guds	  ord	  en	  eld	  och	  en	  hammare	  som	  krossar	  berg.	  428	  
	  
Vi	  behöver	  ny	  kraft,	  vi	  behöver	  känna	  att	  vi	  lever	  i	  sanningen.	  428	  	  
	  
Om	  alla	  som	  beträdde	  talarestolen	  drevos	  av	  den	  helige	  Ande,	  
skulle	  vi	  snart	  få	  se	  den	  underbaraste	  tid,	  som	  jorden	  upplevat.	  	  
	  
Och	  om	  varje	  bekännare	  bleve	  uppfylld	  av	  den	  helige	  Ande,	  skulle	  
vi	  få	  en	  pingsttid	  av	  outsäglig	  välsignelse,	  väckelse	  och	  liv.	  428	  
	  
Om	  vi	  besinna	  detta,	  	  och	  Guds	  Ande	  får	  göra	  det	  till	  en	  salig	  
verklighet	  för	  vårt	  	  liv,	  så	  skola	  vi	  uppträda	  med	  den	  hållning	  och	  
värdighet,	  	  som	  anstår	  en	  Kristi	  tjänare.	  429	  
	  
Lever	  du	  i	  Jesus	  och	  han	  i	  dig?	  430	  
	  
Och	  Andens	  frukt	  skall	  vara	  	  kärlek,	  fröjd,	  frid,	  långmodighet,	  
mildhet,	  godhet,	  trohet,	  saktmodighet,	  återhållsamhet.	  	  430	  	  
	  
(Andens	  visdom,	  en	  kraft	  som	  segrar,	  Anden	  ger	  välsignelse,	  
väckelse,	  liv.	  Anden	  ger	  värdighet,	  Anden	  ger	  kärlek	  osv.	  Med	  
Anden	  följer	  alltså	  en	  ny	  dynamisk	  verklighet)	  
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Segrarna	  
Den	  lärdom,	  som	  	  dessa	  fiskare	  från	  Galiléen	  äga,	  är	  den	  kunskap,	  
som	  skall	  riva	  ned	  	  förnuftets	  tankebyggnader.	  427	  
	  
Små	  barn	  och.	  enfaldiga	  gummor	  hava	  tillstoppat	  munnen	  	  på	  en	  
hädare,	  som	  alla	  bävat	  för.	  Vad	  är	  mera	  dräpande	  för	  	  otrons	  
inkast	  än	  ett	  ord	  av	  allsmäktig	  Gud?	  428	  
	  
Att olärda, enfaldiga, ���ja rent av dåraktiga personer få uträtta vad lärda 
och bildade män voro kallade att göra, är förödmjukande, ���men även 
väckande och lärande. 428 

(Segrare,	  de	  som	  tagit	  del	  av	  Andens	  kraft,	  den	  nya	  
verkligheten)	  
	  
Förnuftet	  
Den	  lärdom,	  som	  	  dessa	  fiskare	  från	  Galiléen	  äga,	  är	  den	  kunskap,	  
som	  skall	  riva	  ned	  	  förnuftets	  tankebyggnader.	  427	  
	  
4.	  Vi	  hava,	  Herren	  vare	  lov,	  många	  lärda	  och	  vältaliga	  män	  	  i	  vårt	  
led;	  men	  vi	  hava	  icke	  tillräckligt	  av	  brinnande,	  	  andeuppfyllda	  
bekännare.	  Vi	  hava	  ord,	  men	  icke	  liv.	  428	  	  
	  
(Bakom	  kulisserna	  anar	  man	  en	  EG	  som	  har	  respekt	  för	  
kunskap	  och	  lärdom)	  
	  
	  
Maningsropen	  
Upp	  av	  sömnen	  —	  för	  edert	  livs	  skull	  upp	  	  att	  blåsa	  i	  stridshornet!	  
429	  
	  
Måtte	  vi	  ej	  bli	  förlamade	  genom	  slöhet	  och	  försummelse.	  429	  
	  
Om	  vi	  icke	  hålla	  vår	  plats	  helig,	  skola	  vi	  från	  den	  heliga	  stolen	  
störta	  ned	  som	  Eli.	  429	  
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Vill	  du	  mottaga	  denna	  Guds	  gåva	  och	  genom	  den	  förvadlas	  till	  
likhet	  med	  Kristi	  bild,	  från	  härlighet	  till	  härlighet?	  430	  
	  
(EG:s	  text	  förkunnelse)	  
Gudsbevekande	  
O	  Gud,	  i	  den	  ljuva	  stillheten	  låt	  din	  Ande	  falla	  över	  oss!	  430	  
	  
(EG:s	  text	  förkunnelse)	  
	  
Bibelns	  inspiration	  
Och ���huruvida vi skola segra eller ej, beror icke på vår förmåga ���att 
försvara bibelns inspiration, utan att vi själva äro ���inspirerade av 
skriftens anda. ������ 427 

(Att	  EG	  oroade	  sig	  över	  den	  framväxande	  bibelkritiken	  är	  
uppenbart)  
	  

Bibelanknytningarna	  
EG	  finner	  gott	  om	  stöd	  för	  sin	  verklighetsuppfattning	  i	  bibeln.	  	  
GT	  bredare	  i	  sitt	  anslag	  varför	  EG	  där	  finner	  fler	  
anknytningspunkter.	  
	  
***	  Dom	  16:19	  s	  429	  Nu	  lagade	  hon	  så,	  att	  han	  somnade	  in	  på	  hennes	  knän;	  och	  sedan	  hon	  hade	  kallat	  till	  sig	  en	  man	  
som	  på	  hennes	  befallning	  skar	  av	  de	  sju	  flätorna	  på	  hans	  huvud,	  begynte	  hon	  att	  få	  makt	  över	  honom,	  och	  hans	  styrka	  
vek	  ifrån	  honom.	  	  
	  
***	  1	  Sam	  4:18	  s	  429	  När	  han	  nämnde	  om	  Guds	  ark,	  föll	  Eli	  baklänges	  av	  stolen	  vid	  sidan	  av	  porten	  och	  bröt	  nacken	  av	  
sig	  och	  dog;	  ty	  mannen	  var	  gammal	  och	  tung.	  Han	  hade	  då	  varit	  domare	  i	  Israel	  i	  fyrtio	  år.	  	  
	  
**	  1	  Kon	  13:24	  s	  429	  Och	  denne	  begav	  sig	  åstad;	  men	  ett	  lejon	  kom	  emot	  honom	  på	  vägen	  och	  dödade	  honom.	  Sedan	  
låg	  hans	  döda	  kropp	  utsträckt	  där	  på	  vägen,	  under	  det	  att	  åsnan	  stod	  bredvid	  den;	  och	  lejonet	  stod	  också	  bredvid	  den	  
döda	  kroppen.	  (exemplifierar) 
	  	  
***	  Jes	  62:6	  s	  429	  På	  dina	  murar,	  Jerusalem,	  har	  jag	  ställt	  väktare;	  varken	  dag	  eller	  natt	  få	  de	  någonsin	  tystna.	  I	  som	  
skolen	  ropa	  till	  HERREN,	  given	  eder	  ingen	  ro.	  	  
	  
***	  Jer	  23:29	  s	  428	  29Är	  icke	  mitt	  ord	  såsom	  en	  eld,	  säger	  HERREN,	  och	  likt	  en	  hammare	  som	  krossar	  sönder	  klippor?	  
	  
***	  Hes	  33:6	  s	  429	  Men	  om	  väktaren	  ser	  svärdet	  komma	  och	  icke	  stöter	  i	  basunen	  och	  folket	  så	  icke	  bliver	  varnat,	  och	  
svärdet	  sedan	  kommer	  och	  tager	  bort	  någon	  bland	  dem,	  då	  bliver	  visserligen	  denne	  borttagen	  genom	  sin	  egen	  
missgärning,	  men	  hans	  blod	  skall	  jag	  utkräva	  av	  väktarens	  hand.	  	  	  	  
	  
***	  Malaki	  3:2	  s	  430	  Men	  vem	  kan	  uthärda	  hans	  tillkommelses	  dag,	  och	  vem	  kan	  bestå,	  när	  han	  uppenbarar	  sig?	  Ty	  
han	  skall	  vara	  såsom	  en	  guldsmeds	  eld	  och	  såsom	  valkares	  såpa.	  	  
	  
	  
***	  Apg	  19:14	  f	  s	  427	  Bland	  dem	  som	  så	  gjorde	  voro	  sju	  söner	  av	  en	  viss	  Skevas,	  en	  judisk	  överstepräst.	  15Men	  den	  
onde	  anden	  svarade	  då	  och	  sade	  till	  dem:	  ”Jesus	  känner	  jag,	  Paulus	  är	  mig	  ock	  väl	  bekant	  men	  vilka	  ären	  I?”	  	  
	  
***	  1	  Kor	  1:25	  s	  428	  Ty	  Guds	  dårskap	  är	  visare	  än	  människor,	  och	  Guds	  svaghet	  är	  starkare	  än	  människor.	  	  	  
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**	  1	  Kor	  16:22	  s	  430	  Om	  någon	  icke	  har	  Herren	  kär,	  så	  vare	  han	  förbannad.	  Marana,	  ta!	  (tar	  vara	  på	  uttryket	  Marana	  
ta)	  
	  
***	  1	  Kor	  1:25	  s	  428	  Ty	  Guds	  dårskap	  är	  visare	  än	  människor,	  och	  Guds	  svaghet	  är	  starkare	  än	  människor.	  	  	  
	  
***	  2	  Kor	  3:18	  s	  430	  Men	  vi	  alla	  som	  med	  avhöljt	  ansikte	  återspegla	  Herrens	  härlighet,	  vi	  förvandlas	  till	  hans	  avbilder,	  
i	  det	  vi	  stiga	  från	  den	  ena	  härligheten	  till	  den	  andra,	  såsom	  när	  den	  Herre	  verkar,	  som	  själv	  är	  ande. 
	  
***	  Ef	  6:14	  ff	  s	  428	  Stån	  därför	  omgjordade	  kring	  edra	  länder	  med	  sanningen,	  och	  ”varen	  iklädda	  rättfärdighetens	  
pansar”,	  15och	  haven	  såsom	  skor	  på	  edra	  fötter	  den	  beredvillighet	  som	  fridens	  evangelium	  giver.	  16Och	  tagen	  alltid	  
trons	  sköld,	  varmed	  I	  skolen	  kunna	  utsläcka	  den	  ondes	  alla	  brinnande	  pilar.	  17Och	  låten	  giva	  eder	  ”frälsningens	  
hjälm”	  och	  Andens	  svärd,	  som	  är	  Guds	  ord.	  (använder	  bilderna)	  
	  
VII.  

������Livsbehov. S 427  

 ������1. Vi stå hjälplösa emot vår tids otro och villfarelse, om ���ej den helige 
Ande kommer över oss! Det är icke gudsförnekaren ���vi kämpa emot, 
utan den otrosande, som regerar honom. Att ���sätta det mänskliga mot 
det mänskliga, bliver endast en strid ���av kött och blod. Det är 
sanningens och lögnens andar, som ���stå i fejd mot varandra, och striden 
blir allvarligare, ju ���mera det närmar sig ett avgörande till full seger 
eller ���nederlag. Att det för närvarande råder ett spänt 
förhållande ���mellan ont och gott, röjes i tidens alla företeelser. 
Och ���huruvida vi skola segra eller ej, beror icke på vår förmåga ���att 
försvara bibelns inspiration, utan att vi själva äro ���inspirerade av 
skriftens anda. ������ 

2.	  Ingen	  lärdom	  kan	  ersätta	  Andens	  visdom,	  och	  ingen	  	  vältalighet	  
uppväger	  den,	  som	  utbreder	  sig	  från	  ett	  hängivet	  	  hjärta.	  Vad	  tiden	  
kräver	  av	  oss	  är,	  att	  vi	  bli	  uppfyllda	  	  med	  den	  helige	  Ande.	  Eljes	  
skall	  den	  onde	  anden	  falla	  över	  	  oss,	  och	  vi	  med	  bävan	  känna	  en	  
vanmakt,	  som	  ropar:	  "Vilka	  	  ären	  1?"	  Apg.	  19:14,	  15.	  	  
Apg	  19:14	  f	  s	  427	  Bland	  dem	  som	  så	  gjorde	  voro	  sju	  söner	  av	  en	  viss	  Skevas,	  en	  judisk	  överstepräst.	  15Men	  den	  onde	  
anden	  svarade	  då	  och	  sade	  till	  dem:	  ”Jesus	  känner	  jag,	  Paulus	  är	  mig	  ock	  väl	  bekant	  men	  vilka	  ären	  I?”	  	  

Ty	  det	  är	  icke	  överlägsenhet	  i	  ord,	  	  utan	  överlägsenhet	  i	  ande,	  som	  
skall	  segra.	  Den	  lärdom,	  som	  	  dessa	  fiskare	  från	  Galiléen	  äga,	  är	  
den	  kunskap,	  som	  skall	  riva	  ned	  	  förnuftets	  tankebyggnader.	  Hon	  
färdas	  fram	  som	  (427	  sen	  428)	  ett	  fridens	  	  majestät,	  och	  den	  
mänskliga	  visdomen	  måste	  tillbedja	  inför	  	  henne.	  Ty	  det	  dåraktiga	  
från	  Gud	  är	  visare	  än	  människorna,	  	  och	  det	  svaga	  från	  Gud	  är	  
starkare	  än	  människorna.	  1	  Kor.	  	  1:25.	  	  
1	  Kor	  1:25	  s	  428	  Ty	  Guds	  dårskap	  är	  visare	  än	  människor,	  och	  Guds	  svaghet	  är	  starkare	  än	  människor.	  	  	  
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3.	  Små	  barn	  och.	  enfaldiga	  gummor	  hava	  tillstoppat	  munnen	  	  på	  
en	  hädare,	  som	  alla	  bävat	  för.	  Vad	  är	  mera	  dräpande	  för	  	  otrons	  
inkast	  än	  ett	  ord	  av	  allsmäktig	  Gud?	  Är	  icke	  hans	  	  ord	  som	  en	  eld	  
och	  en	  hammare,	  som	  krossar	  berg?	  Jer.	  23:29.	  	  
Jer	  23:29	  s	  428	  29Är	  icke	  mitt	  ord	  såsom	  en	  eld,	  säger	  HERREN,	  och	  likt	  en	  hammare	  som	  krossar	  sönder	  klippor?	  

	  Är	  det	  icke	  hans	  ord,	  som	  kommer	  bergen	  att	  darra?	  Bibeln	  	  var	  
Luthers	  och	  reformatorernas	  svärd.	  Sanningens	  harnesk	  	  var	  de	  
heligas	  uniform,	  och	  tron,	  som	  omfattade	  Gud,	  deras	  	  sköld.	  	  
Ef	  6:14	  ff	  s	  428	  Stån	  därför	  omgjordade	  kring	  edra	  länder	  med	  sanningen,	  och	  ”varen	  iklädda	  rättfärdighetens	  
pansar”,	  15och	  haven	  såsom	  skor	  på	  edra	  fötter	  den	  beredvillighet	  som	  fridens	  evangelium	  giver.	  16Och	  tagen	  alltid	  
trons	  sköld,	  varmed	  I	  skolen	  kunna	  utsläcka	  den	  ondes	  alla	  brinnande	  pilar.	  17Och	  låten	  giva	  eder	  ”frälsningens	  
hjälm”	  och	  Andens	  svärd,	  som	  är	  Guds	  ord.	  

Vi	  behöva	  ingenting	  nytt,	  men	  vi	  behöva	  en	  ny	  kraft.	  	  Vi	  behöva	  
kunna	  leva	  så,	  att	  vi	  kunna	  låta	  andra	  förstå	  och	  	  känna,	  att	  vi	  leva	  
i	  sanningen.	  	  
	  
������4. Vi hava, Herren vare lov, många lärda och vältaliga män ���i vårt led; 
men vi hava icke tillräckligt av brinnande, ���andeuppfyllda bekännare. 
Vi hava ord, men icke liv. Våra ���predikanter äro ofta andelösa, och 
åhörarna få höra men icke ���känna sanningen. Om alla, som beträdde 
talarestolen, drevos ���av den helige Ande, skulle vi snart få se den 
underbaraste ���tid, som jorden upplevat. Och om varje bekännare 
bleve ���uppfylld av den helige Ande, skulle vi få en pingsttid 
av ���outsäglig välsignelse, väckelse och liv. Att olärda, enfaldiga, ���ja rent 
av dåraktiga personer få uträtta vad lärda och bildade män voro 
kallade att göra, är förödmjukande, ���men även väckande och lärande.  

	  	  5.	  Give	  Gud,	  att	  vi	  alla	  bringades	  inför	  hela	  	  allvaret	  av	  vår	  
kallelse.	  Låtom	  oss	  tala	  och	  leva	  	  fulla	  känslan	  av	  den	  räkenskap	  
som	  stundar.	  Guds	  öga	  följer	  	  oss	  på	  talarstolen,	  och	  hans	  blickar	  
tränga	  ned	  till	  hjärtats	  	  uppsåt.	  Vi	  stå	  inför	  en	  församlad	  
andevärld,	  och	  ingen	  	  åhörare	  är	  (428	  sen	  429)	  mera	  
uppmärksam	  än	  Herren	  själv.	  I	  medvetandet	  	  härav,	  vad	  skola	  vi	  
säga,	  och	  huru	  skola	  vi	  tala?	  Vi	  skola	  	  tala	  såsom	  inför	  Gad	  I	  Jesus	  
Kristus,	  vår	  Herre,	  och	  vi	  	  skola	  tala	  av	  rent	  uppsåt.	  1	  Kor.	  2:17.	  
(finns	  inte,	  skall	  vara	  2	  Kor	  2:17)	  Om	  vi	  besinna	  detta,	  	  och	  Guds	  
Ande	  får	  göra	  det	  till	  en	  salig	  verklighet	  för	  vårt	  	  liv,	  så	  skola	  vi	  
uppträda	  med	  den	  hållning	  och	  värdighet,	  	  som	  anstår	  en	  Kristi	  
tjänare.	  	  
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2	  Kor	  2:17	  s	  429	  Jo,	  vi	  förfalska	  ju	  icke	  av	  vinningslystnad	  Guds	  ord,	  såsom	  så	  många	  andra	  göra;	  utan	  av	  rent	  sinne,	  
drivna	  av	  Gud,	  förkunna	  vi	  ordet	  i	  Kristus,	  inför	  Gud.	  	  	  

6.	  Vårt	  ansvar	  är	  stort.	  Ve,	  om	  vaktaren	  somnar	  på	  Sions	  	  murar!	  
Spejen	  utåt	  öknen,	  lyssnen,	  I	  Herrens	  profeter!	  Synes	  	  icke	  redan	  
en	  härskara	  närma	  sig,	  höres	  ej	  sorlet	  av	  en	  	  beväpnad	  legion?	  	  
Jes	  62:6	  s	  429	  På	  dina	  murar,	  Jerusalem,	  har	  jag	  ställt	  väktare;	  varken	  dag	  eller	  natt	  få	  de	  någonsin	  tystna.	  I	  som	  
skolen	  ropa	  till	  HERREN,	  given	  eder	  ingen	  ro.	  	  

Upp	  av	  sömnen	  —	  för	  edert	  livs	  skull	  upp	  	  att	  blåsa	  i	  stridshornet!	  
Ve,	  om	  du	  icke	  gör	  din	  plikt!	  Häv	  	  upp	  din	  röst	  med	  makt!	  Ropa,	  till	  
dess	  att	  varje	  invånare	  	  i	  Sion	  står	  upp	  och	  varje	  kristen	  fattar	  sitt	  
blixtrande	  	  svärd!	  "Om	  väktaren	  ser	  svärdet	  komma	  och	  icke	  
stöter	  i	  	  basunen,	  och	  folket	  icke	  blir	  varnat,	  och	  svärdet	  kommer	  
	  och	  tager	  bort	  någon	  av	  dem,	  så	  blir	  denne	  borttagen	  för	  	  sin	  
synd;	  men	  hans	  blod	  skall	  jag	  utkräva	  av	  väktarens	  hand."	  	  Hes.	  
33:6.	  
Hes	  33:6	  s	  429	  Men	  om	  väktaren	  ser	  svärdet	  komma	  och	  icke	  stöter	  i	  basunen	  och	  folket	  så	  icke	  bliver	  varnat,	  och	  
svärdet	  sedan	  kommer	  och	  tager	  bort	  någon	  bland	  dem,	  då	  bliver	  visserligen	  denne	  borttagen	  genom	  sin	  egen	  
missgärning,	  men	  hans	  blod	  skall	  jag	  utkräva	  av	  väktarens	  hand.	  	  	  	  
	  

7.	  Måtte	  vi	  ej	  bli	  förlamade	  genom	  slöhet	  och	  försummelse.	  
	  Olycklig	  den	  dag,	  då	  vi	  ringakta	  vårt	  nasirskap	  och	  våra	  lockar	  
falla	  i	  Delilas	  sköte!	  	  
Dom	  16:19	  s	  429	  Nu	  lagade	  hon	  så,	  att	  han	  somnade	  in	  på	  hennes	  knän;	  och	  sedan	  hon	  hade	  kallat	  till	  sig	  en	  man	  som	  
på	  hennes	  befallning	  skar	  av	  de	  sju	  flätorna	  på	  hans	  huvud,	  begynte	  hon	  att	  få	  makt	  över	  honom,	  och	  hans	  styrka	  vek	  
ifrån	  honom.	  	  

Om	  vi	  	  icke	  hålla	  vår	  plats	  helig,	  skola	  vi	  från	  den	  heliga	  stolen	  
	  störta	  ned	  som	  Eli.	  
1	  Sam	  4:18	  s	  429	  När	  han	  nämnde	  om	  Guds	  ark,	  föll	  Eli	  baklänges	  av	  stolen	  vid	  sidan	  av	  porten	  och	  bröt	  nacken	  av	  sig	  
och	  dog;	  ty	  mannen	  var	  gammal	  och	  tung.	  Han	  hade	  då	  varit	  domare	  i	  Israel	  i	  fyrtio	  år.	  	  

En	  enda	  handling	  kan	  bringa	  olycka	  över	  	  oss.	  Låta	  vi	  förleda	  oss	  
av	  välmenta	  vänner	  att	  överträda	  	  Konungens	  befallning,	  skola	  vi	  
möta	  lejon	  i	  vägen.	  1	  Kon.	  	  12.	  (förstår	  ej	  hänvisningen	  skall	  vara	  1	  
Kon	  13)	  	  
1	  Kon	  13:24	  s	  429	  Och	  denne	  begav	  sig	  åstad;	  men	  ett	  lejon	  kom	  emot	  honom	  på	  vägen	  och	  dödade	  honom.	  Sedan	  låg	  
hans	  döda	  kropp	  utsträckt	  där	  på	  vägen,	  under	  det	  att	  åsnan	  stod	  bredvid	  den;	  och	  lejonet	  stod	  också	  bredvid	  den	  
döda	  kroppen. 

Vi måste först av allt vara trogna Gud och vårt samvete. ���Må vi i stoftet 
inför Gud bedja om barmhärtighet och, under ���det vi omfamna 
försonarens kors, ropa om en utgjutelse av ���den Ande, som gör oss 
levande och trogna. ������(429 sen 430) 

8. Men är det blott ledare och predikanter, som ha behov av ���den helige 
Ande? Nej, o nej! Varje kristen behöver honom ���för att icke vanära 
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utan genom helig vandel pryda Kristi ���lära. Det har skridit så långt, att 
vi måste leva in evangelium ���i slöa, fördomsfulla människor. 
Familjelivet, vardagslivet, ���umgängeslivet behöver genomträngas och 
uppfyllas av Anden. ���Varje troende man och kvinna behöver i Andens 
kraft sprida ���lukten av Guds kunskap. Och det är allas vår saliga 
förmån ���att leva i Jesus ett liv, som både synes och kännes. Och ���vägen 
därtill är i alla tider för alla en och densamma: hel, ���obetingad 
överlåtelse i tro åt Herren.  

	  	  9.	  Min	  vän	  —	  det	  viktigaste	  av	  allt	  —	  huru	  är	  det	  med	  dig?	  	  Lever	  
du	  i	  Jesus	  och	  han	  i	  dig?	  Förnimmer	  du	  hans	  kärlek	  i	  	  ditt	  eget	  
hjärta?	  Och	  är	  hela	  din	  umgängelse	  ett	  utflöde	  av	  	  Kristi	  liv	  genom	  
den	  helige	  Ande?	  Om	  vi	  leva	  i	  Anden,	  låtom	  	  oss	  då	  även	  vandra	  i	  
Anden.	  Och	  Andens	  frukt	  skall	  vara	  	  kärlek,	  fröjd,	  frid,	  
långmodighet,	  mildhet,	  godhet,	  trohet,	  saktmodighet,	  
återhållsamhet.	  	  
Gal	  5:22	  s	  430	  22Andens	  frukt	  åter	  är	  kärlek,	  glädje,	  frid,	  tålamod,	  mildhet,	  godhet,	  trofasthet,	  23saktmod,	  
återhållsamhet.	  Mot	  sådant	  är	  icke	  lagen.	  

Det	  	  är	  genom	  denne	  Ande	  vi	  delaktiggöras	  av	  Kristi	  liv.	  Han	  är	  
	  som	  en	  smältares	  eld.	  
Malaki	  3:2	  s	  430	  Men	  vem	  kan	  uthärda	  hans	  tillkommelses	  dag,	  och	  vem	  kan	  bestå,	  när	  han	  uppenbarar	  sig?	  Ty	  han	  
skall	  vara	  såsom	  en	  guldsmeds	  eld	  och	  såsom	  valkares	  såpa.	  	  

Vill	  du	  mottaga	  denna	  Guds	  gåva	  och	  	  genom	  den	  förvandlas	  till	  
likhet	  med	  Jesu	  bild,	  från	  härlighet	  	  till	  härlighet?	  	  
2	  Kor	  3:18	  s	  430	  Men	  vi	  alla	  som	  med	  avhöljt	  ansikte	  återspegla	  Herrens	  härlighet,	  vi	  förvandlas	  till	  hans	  avbilder,	  i	  
det	  vi	  stiga	  från	  den	  ena	  härligheten	  till	  den	  andra,	  såsom	  när	  den	  Herre	  verkar,	  som	  själv	  är	  ande. 

Känner	  du,	  att	  du	  behöver	  honom,	  och	  är	  du	  	  så	  uttömd	  på	  dig	  
själv,	  att	  hela	  din	  varelse	  är	  ett	  enda	  	  skriande	  behov:	  "Kom,	  helige	  
Ande,	  kom!"?	  	  
1	  Kor	  16:22	  s	  430	  Om	  någon	  icke	  har	  Herren	  kär,	  så	  vare	  han	  förbannad.	  Marana,	  ta!	  

	  	  O	  Gud,	  i	  den	  ljuva	  stillheten	  låt	  din	  Ande	  falla	  över	  oss!	  	  Då	  vi	  
möta	  lejonet	  I	  vägen,	  låt	  din	  Ande	  falla	  över	  oss!	  	  
Ordspr	  26:13	  430	  Den	  late	  säger:	  ”Ett	  vilddjur	  är	  på	  vägen,	  ja,	  ett	  lejon	  är	  på	  gatorna.	  	  

���När vi gå till offentliga värv, när vi gå i våra dagliga ���plikter, o, låt då 
din Ande falla över oss! Och mannen där ���på talarstolen — låt din 
Ande falla över honom! Du ser, huru ���förlamad han är. O, du allt 
övervin (430 sen 431)nande kraft, du allt ���övertalande visdom — 
helige Ande, kom! Kom över varje lärare, ���kom över varje troende 
husfader, kom över varje kristen ���familjemoder, kom över träl och fri, 
kom över alla, kom över ���mig! Och "giv oss, o Jesus, icke blott din 
välsignelse utan ���även dig själv". Amen. ���	  
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