
Den helige Ande 
 

Luk 11:9‐13 – ”Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall 
öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som 
bultar skall dörren öppnas.  Finns det bland er någon far som skulle sin son en orm när han ber 
om fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda 
gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber 
honom?” 
 
Joh 14:23 – Jesus svarade: ” Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord och min Fader skall 
älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.” 
 
Vi kan se att när vi tar emot Jesus som vår Herre och Frälsare kommer Jesus och Fadern och tar 
sin boning i oss. Uppenbarligen kommer den helige Ande inte i sin fullhet in i vår ande vid det 
tillfället. I Luk 11:13 kan vi läsa att Fadern ger den helige Ande till var och en som ber om att få ta 
emot Honom. 
 
Vem är den helige Ande? Han är Gud. Han är en del av treenigheten – Fadern, Sonen (Jesus) och 
den helige Ande. 
 
Vilken funktion har den helige Ande i våra liv? Han vill undervisa oss och ge oss förståelse för 
Guds Ord genom att påminna oss om vad Herren sagt (Joh 14:26 och 1 Joh 2:27). Han gavs av 
Fadern in i världen på pingstdagen. Han ger kraft och frimodighet att vittna om Jesus Kristus 
(Apg 1:8). Han överbevisar världen om synd, om rättfärdighet och om att satan är dömd och 
besegrad (Joh 16:8‐11).  Han ger ära och lovprisning till Jesus och uppenbarar Guds hemligheter 
(Joh 16:13, 1 Kor 2:9‐16). Han ger gåvor för tjänst i församlingen (1 Kor 12:1‐11). Han skapar tro 
i oss när vi hör Guds Ord. När vi är fyllda av den helige Ande kommer vår lovprisning att öka. Han 
ger oss kraft att ha det överflödande liv som Jesus förberett för oss. 
 
Den helige Ande fyller oss inte i den stund när vi tar emot Jesus. Han kommer inte in i oss när vi 
blir döpta i vatten. Bli inte orolig om du fått en annan undervisning. Vi skall se i Ordet hur vi tar 
emot Guds Ande och när han kommer in i våra liv. 
 
Apg 1:4‐5 – Jesus säger ”… utan vänta på vad Fadern utlovat, det som ni hört av mig. Ty Johannes 
döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande.” 
 
Lärjungarna hade blivit döpta i Jesu namn. De bekände Jesus som sin Herre och trodde att Jesus 
var uppväckt från de döda. De var frälsta. Nu skulle de vänta på att löftet från Fadern (den Helige 
Ande) skulle ges till dem, De hade ännu inte den helige Ande. 
 
Johannes Döparen sade om Jesus: ”Jag döper er i vatten, men han (Jesus) skall döpa er i den 
helige Ande” (Mark 1:8). 
 
På pingstdagen kom den helige Ande kom in i världen och föll över lärjungarna som väntade på 
att ta emot enligt Jesu instruktioner och löfte. Vi behöver inte vänta på att ta emot den helige 
Ande för han är nu i världen och tillgänglig för alla som önskar ta emot honom. 
 



Apg 2:1‐4 ‐‐ ” När pingstdagen hade kommit var alla samlade. Då kom plötsigt från himlen ett 
dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde huset där de satt. Tungor av eld visade si 
för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige 
Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.” 
 
Detta är vad Guds Ord säger att hände när de blev fyllda av den helige Ande. De talade ett annat 
språk.  
 
Apg 8:5‐8, 12 – ”Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och de höll 
sig endräktigt till det som Filippus predikade, när de hörde och såg de tecken han gjorde. Ty 
under höga skrik for orena andar ut ur många människor, och många lama och lytta botades. Och 
det blev stor glädje i den staden. Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium 
om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor.” 
 
Filippus kom – och predikade Guds ord. Folket tog emot Ordet, bekände Jesus som sin Herre och 
trodde i sina hjärtan att Jesus var uppväckt från de döda. De blev frälsta och födda på nytt. De 
blev döpta i vatten och begravda med Kristus (Rom 6:3‐4). 
 
Apg 2:38 – ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då 
skal ni få den helige Ande som gåva”. 
 
Det står inte att man tar emot den helige Ande i dopet, som många av oss har fått lära oss. Gods 
Ord säger inte att den Helige Ande kommer in i oss i dopet, men att vi kan ta emot Guds Ande. 
 
Folket i Samaria blev frälsta – födda på nytt. De hade tagit emot Jesus i sina liv och bekänt Jesus 
som sin Herre och i tro på Herren Jesus Kristus blev de döpta. Emellertid blev de inte fyllda med 
Anden vid denna tidpunkt även om de hade blivit födda på nytt och döpta i vatten (Observera 
detta!). 
 
Apg 8:14‐17 – ”Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien tagit emot Guds ord sände de dit 
Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige Ande, eftersom 
Anden inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade 
då händerna på dem och de tog emot den helige Ande.”   
 
Apostlarna bad för dessa att de skulle ta emot Anden. Uppenbarligen blir vi inte fyllda med den 
helige Ande vid vattendopet. I Samarien hade folket blivit frälst och döpt i Jesu namn. Ifall de 
hade tagit emot den helige Ande vid dopet skulle lärjungarna inte ha kommit till dem och lagt 
sina händer på dem och bett över dem så att de skulle ha tagit emot den helige Ande. 
 
Luk 11:13 – ” Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte 
er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?”.   
 
Vi tar emot den Helige Ande på samma sätt som vi tog emot Jesus som vår Herre och Frälsare. Vi 
kan be Fadern fylla oss med den Helige Ande så att vi har kraft att vittna, lägga händerna på de 
sjuka och de skall bli friska, och driva ut onda andar i Jesu namn, och att tala med nya tungor 
(Mark 16:15‐18). Vi behöver bli fyllda med den Helige Ande för att göra detta och fullfölja 
uppdraget Jesus Kristus har gett oss att sprida Guds ord. Vi behöver alltså be Fadern att fylla oss 
med den Helige Ande! 



Apg 8:16 – ” eftersom Anden ännu inte fallit på någon av dem, de var endast döpta i Herren Jesu 
namn ”. De var döpta men de hade inte tagit emot Andens kraft. Detta är orsaken till att många 
troende inte har upplevt seger i sin kristna vandring. De är frälsta, men de har inte kraft i sina liv 
eftersom de ännu inte har den helige Ande.  
 
Apg 8:17 – ” Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande”. 
 
Det står inte här att folket tog emot ett bönespråk eller tungotal utan att de tog emot den helige 
Ande. Emellertid är det uppenbart i skrifter av tidiga kyrkofäder att man talade i tungor efter att 
ha blivit fylld med Anden. När man tog emot den helige Ande tog man också emot tungotal och 
frimodighet att vittna.  
 
Apg 8:18‐19 – ” När Simon såg att Anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till 
dem med pengar och sade: Ge också mig denna kraft så att den jag lägger händerna på får den 
helige Ande”. 
 
Det fanns uppenbara tecken som Simon såg eller hörde som visade att folket hade tagit emot den 
helige Ande när apostlarna lade sina händer på dem. Folket talade i tungor. Anden kom över 
personer när händer lades på dem och de talade med andra tungomål: den helige Ande kom inte 
när de blev döpta i vatten.  
 
Apg 10:44‐48 – ” Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde Ordet. Alla 
troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten 
över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisade Gud. Då frågade Petrus: Inte kan 
väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten, när de liksom vi har tagit emot den helige Ande? 
Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar.” 
 
När folket i Kornelius hus blev fyllda med den helige Ande, talade de alla i tungor och prisade 
Gud. Vi märker igen att bli fylld med Anden inte skedde då de döptes i vatten. I detta fall blev de 
uppfyllda av Anden efter att de tagit emot Ordet och innan de blev döpta i vatten. Judarna visste 
nu att den Helige Ande och livet i Jesus också gällde hedningarna. 
 
Apg 19:1‐6 – ”Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus sedan han rest genom 
höglandet. Där träffade han några lärjungar och frågade dem: Tog ni emot den helige Ande när ni 
kom till tro? De svarade honom: Nej, vi har inte ens hört att den helige Ande har blivit utgjuten. 
Då frågade han: Vilket dop blev ni döpta med? De svarade: Med Johannes dop. Paulus sade: 
Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter 
honom, det vill säga på Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jes namn. Och när Paulus 
lade händerna på dem kom den helige Ande över dem och de talade med tungor och 
profeterade.” 
 
Paulus lade märke till att dessa människor trodde och var frälsta. Men han frågade dem” Har ni 
tagit emot den helige Ande sedan ni kom till tro?” De svarade: ” Vi har inte ens hört om den 
helige Ande.” Många nänniskor idag har hört om den helige Ande eller känner till om honom, 
men inte hur han kommer och syftet och hans verk in den troendes liv. De har hört om 
frälsningen. De vet att de är frälsta på basen av Guds Ord i Jesus Kristus. Emellertid har de inte 
hört om den fullhet som finns i Guds Ande. Så var läget i Efesus.  
 



Folket var döpta i Jesu namn. Paulus lade sina händer på dem för att de skulle ta emot Guds Ande. 
Och de tog emot den helige Ande och talade i tungor. 
 
Apg 9:17‐18 – ”Då gick Ananias och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sade: 
Saul min broder, Herren Jesus som visade sig på vägen hit, han har sänt mig för att du skall 
kunna se igen och uppfyllas med den helige Ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon 
och han fick sin syn igen och blev döpt.”   
 
Paulus fick kraft från Herren för sin tjänst när han tog emot Anden. Vi har alla en tjänst från 
Herren, men vi har inte kraft nog att fullborda vår kallelse om vi inte är fyllda med Guds Ande. 
 
1 Kor 14:18 – ”Jag tackar min Gud, jag talar tungomål mer än ni alla”.  
 
Paulus säger att han hade blivit fylld med Guds Ande när Ananias lade sina händer på honom och 
han talade i tungor. Tungotal får var och en som tar emot den helige Ande.   
 
Vad händer när vi ber i tungor?   1 Kor 14:2 – ” Den som talar tungomål talat inte till människor 
utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter.” 
 
1 Kor 14:14 – ” Ty om jag talar tungomål när jag ber, så ber min ande, men mitt förstånd bär 
ingen frukt. 
 
1 Kor 14:4 – ” Den som talar tungomål uppbygger sig själv…” 
 
Rom 8:26‐27 – ”Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men 
Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, 
eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill”. Jud v. 20—”Men ni, mina älskade, skall 
uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande.” 
 
Efter att vi tagit emot den helige Ande bor Anden i oss. När vi ber i tungor ber vi direkt till Gud 
från vår pånyttfödda ande ledd av Anden. Eftersom vi ber förbi vårt sinne (som producerar tvivel, 
fruktan, oro etc) ber vi enligt Guds perfekta vilja i vår bön till vår Fader från vår oförgängliga 
ande (1 Pets 1:23). Ofta när vi är i situatuioner i vilka vi inte vet hur vi skall be, ber Anden i vårt 
ställe när vi ber i tungor. 
 
Eftersom Anden inte vet hur vi skall be (föda fram genom bön), är det vi som ber som den helige 
Ande leder oss i vår ande och vi talar ut det som Anden ger oss i enlighet med Guds vilja. Detta är 
hur ” vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter 
hans beslut” (Rom 8:28). 
 
När vi talar i tungor säger Gud att vi bygger upp oss själva. Vi bygger upp vår allra heligaste tro. 
Vår lovprisning till Gud blir levande! Att be i tungor har jämförts med att ladda ett batteri. Det 
håller oss ”laddade” i den helige Ande. När tiden är inne för Guds kraft att flöda i våra liv, så 
kommer kraften att finnas där.  
 
Jag hade personligen många frågor om den helige Ande och tungotal. Jag har alltid blivit 
undervisad att när jag blev döpt i vatten tog jag emot Anden.  Emellertid när jag mediterade på 
Guds ord fann jag att Jesus säger att vi skall be Fadern om att bli fylld med Anden (Luk 11:13). Så 



i lydnad för Ordet bad jag Fadern att fylla mig med den helige Ande. Jag blev fylld med Anden på 
basen av Guds ord och löften (Luk 11:13) – ”Be och du skall få” (Luk 11:9) – ” Allt vad ni ber om 
och begär, tro att ni fått det, så skall det vara ert” (Mark 11:24). Jag visste att jag var fylld av 
Anden. Emellertid visste jag inte eller blev undervisad vid den här tiden att jag kunde tala i  
tungor. 
 
Följaktligen talade jag inte i tungor. Det var inte att jag inte kunde tala i tungor, men orsaken var 
att jag inte visste att Gud redan hade gett mig tungotalet när jag tog emot Anden. 
 
Jag fick alltså tungotalet eller mitt bönespråk i det ögonblick när jag tog emot den helige Ande. 
Men jag visste inte hur jag skulle förlösa det. Ingen sa till mig att jag skulle öppna min mun och 
tala ut. Jag satt och väntade med sluten mun att himlen skulle öppna sig och plötsligt kunde jag 
tala i nya tungor som Ordet sa att jag kunde. Följaktligen trodde jag en lång tid att eftersom Gud 
inte gett mig tungotal eller ett bönespråk (det var inte sant, men i min okunskap trodde jag så) 
att Gud tyckte att jag inte behövde det. Jag var andligt stolt och okunnig tills jag en dag blev 
manad på insidan till en djupare gemenskap i lovprisningen med Gud. 
 
Jag började söka i Ordet och se på människor som verkligen prisade Gud och var segern och 
kraften från Gud fanns. Jag lärde mig att Anden inte talade genom mig; men det var min tunga 
som talade orden som Anden gav (Apg 2:4). Jag hade trott att Anden skulle ta kontroll över min 
tunga och tala ut ord, men Guds Ande gör det inte för mig! 
 
Många underbara överlåtna troende i Jesus Kristus tror också felaktigt att tungotal eller 
bönespråk inte är för varje troende som tagit emot och blivit fylld med Guds Ande. Också jag 
trodde så i min okunskap. Endel till och med tror att tungotal och Andens gåvor inte är för idag. 
Är uppståndelsen för denna tid? Om Jesus Kristus är densamma igår, idag och i evighet – om 
Hans ord inte förgås – då är löftena och den helige Andes verk samma som i Nya testamentet. Vi 
kan inte tro på några delar av Guds ord, men inte på andra. Det som Gud gör genom Anden har 
inte förändrats i församlingen nu och kommer inte heller att bli före Jesu återkomst. 
 
Jag var glad för deras skull som hade tagit emot tungotalet, men jag trodde det inte var till för alla. 
Jag brukade citera ” Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra 
några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra 
till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. Inte är väl 
alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 
Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda? (1 Kor 
12:28‐30). 
 
Det är sant att inte alla betjänar Kristi kropp genom dessa gåvor. Hur vi betjänar är upp till den 
helige Ande. Herren har visat mig att det finns en skillnad mellan nådegåvorna och bönespråket, 
som ges till alla troende när de de blir uppfyllda av Anden. Varför så? Tungotalet eller 
bönespråket ger nytta enbart till den enskilde individen inte till hela församlingen (1 Kor 14:4). 
Tungotal med uttydning är till nytta för var och en. 
 
En dag när jag mediterade på Andens gåvor uppenbarade Herren också för mig; ” Den ena får 
Andens ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma Ande. (1Kor 12:8). Jag frågade 
Herren – ” Vad har det att göra med om du gett mig tungotal eller inte?” Herren visade mig att 
han har gett varje troende, också mig, ett mått av tro att ta emot Jesus och bli frälst (Rom 12:3). 



Vi behöver alla ha tro att bli frälsta och behaga Herren (Ef 2:8‐9, Herb 11:6). Men ändå när jag 
läste, står det att den helige Ande hade gett tro (1 Kor 12:9). Trons gåva är en speciell utgjutelse 
av Anden mer än den tro vi alla har, detta för att Guds verk skall bli fullbordat. Då förstod jag. 
 
På samma sätt, Gud har gett till mig och till alla troende som tagit emot Anden, tungotal eller 
bönespråket. Emellertid är det inte nådegåvan tungotal som nämns i 1 Kor 12:28‐30, som Guds 
Ande ger till alla troende. I Apostlagärningarna talade alla som tagit emot den helige Ande i 
tungor. Jag kunde tro att Gud också hade gett mig tungotalet när jag tog emot Anden precis som i 
Apostlagärningarna. Sedan dess har jag funnit i lydnad för Guds ord att var och en som vi lägger 
händerna på och ”blir född på nytt” och ber om att få Anden får också tungotalet för att upphöja 
och prisa Gud och bygga upp sin allra heligaste tro (Jud v. 20). 
 
Att be i tungor aktiverar tron, som har getts av Gud på basen av hans Ord. Att be i tungor ger inte 
mer tro, men det förstärker tron på Ordet när vi prisar Gud. När vi mediterar på Guds ord och 
ber i tungor, ger Gud styrka för striden och Han låter oss få del av segern. 
 
När folket i Apostlagärningarna var fyllda med Anden blev de tända av Guds eld. Ingen kunde 
stoppa dem från att vittna om Herren Jesus. Även om de mötte förföljelse när de delade 
evangeliet kunde deras frimodighet inte dämpas. Den helige Andes eld brann på insidan av dem. 
De fröjdade sig och prisade Gud även medan de kastades till lejonen. De hade frid, glädje och 
kärlek. De hade något som verkade för dem. Vi har inte sådan styrka i oss själva. De hade den 
helige Ande – tröstaren sänd från Fadern! 
 
Oberoende av vilken situation vi befinner oss i vill Gud ge oss seger till Hans förhärligande! 
Andra människor kommer att undra över varför du och jag är så upprymda över Jesus. Vi kan ha 
Guds ”batteri”, den helige Ande, som ger kraft till seger i våra liv. 
 
För att bli frälst behöver vi vända om, tro på Jesus (Rom 10:9‐10) och bli döpta i vatten (Apg 
2:38). För att få kraft från Gud behöver vi bli fyllda av Anden, tröstaren. Det var därför apostlarna 
frågade folket – ”Har ni tagit emot Anden?”‐ Gud vill ge oss sin gåva så att Guds kraft och tjänsten 
för Gud blir uppenbar i oss och genom oss kan nå andra. 
 
Mark 16:15‐18, 20 .. ” Och han (Jesus) sade till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium 
för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli 
fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall 
tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna och om de dricker något dödligt gift skall det 
inte skada dem.  De skall lägga händerna på de sjuka och de skall bli friska… Och de (lärjungarna) 
gick ut och predikade överallt och Herren verkade tilsammans med dem och bekräftade ordet 
genom de tecken som åtföljde det. Amen. I auktoriteten av Jesu namn skall dessa tecken åtfölja 
de troende. Andens gåvor i 1 Kor 12 kommer också att börja verka så som den helige Ande leder. 
 
Apg 1:8 –”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft att bli mina vittnen i 
Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” 
 
Vi är frälsta och fyllda med Guds kraft inte bara för ta emot varje välsignelse från Gud, men också 
för att frimodigt verka i den tjänst Gud gett var och en när vi delar om Jesus, hans Ord och syftet 
för våra liv. 
 



En gång före ett möte, talade Herren till mig och sa, ” Mitt folk längtar efter att bli lik mig. De 
längtar efter att visa kärlek, vara vänliga och fyllda med glädje och frid, förlåtande osv. Emellertid 
om mitt folk verkligen skall bli som jag i allting måste de också flöda i alla Andens gåvor som jag 
gjorde.” 
 
Andens frukter är för helgelsen i våra liv. Dessa kommer då vi är födda på nytt, och är Ordets 
görare. Andens gåvor är för tjänst och kraft att vittna. De kommer endast då vi är uppfyllda av 
Anden. 
 
ORSAKER VARFÖR MAN SKALL TALA I TUNGOR 
 
1. Det är ett bevis på att man är fylld med Anden (Apg 2:4, 10:46) 
2. En ständig påminnelse om den helige Andes närvaro (Joh 14:16‐17) 
3. Andlig uppbyggelse genom övernaturlig kommunikation med Gud (1 Kor 14:4, 2, 14) 
4. Uppbygger tron (Jud v. 20) 
5. Man kan be för både kända och okända saker enligt Guds perfekta vilja (Rom 8:26 ‐28) 
6. Hjälper till att kontrollera tungan och håller oss fria från världens påverkan när vår ande ber 
till Gud (Kor 4:2, Jak 3:1‐8) 
7. Tacksamhet till Gud och tillbedjan till Gud i vår ande (1 Kor 14:15‐17, Joh 4:24) 
8. Ger vila och vederkvickelse (Jes 28:11‐12) 
9. Andlig krigföring, förbön och förlöser andliga gåvor (Ef 6:18, Rom 8:26 ‐28, 1 kor 14:2) 
10. Mer känslig för den helige Andes ledning (Rom 8:14, 26 ‐28) 
 
BÖN ATT TA EMOT DEN HELIGE ANDE 
 
Fader i Jesu namn, Jag bekänner Jesus som min Herre och Frälsare, Jag tror i mitt hjärta att Jesus 
är uppväckt från de döda. 
Jag tror att Jesus är Guds Son – jag tackar dig att du har gjort mig till ett Guds barn. 
Jag avsäger mig Satan och alla hans vägar. 
I enlighet med Ditt Ord och dina löften – om jag ber om den helige Ande, kommer du att ge Anden 
till mig och jag kommer att tala med nya tungor (Luk 11:13). Jag ber dig att du skall ge mig Anden 
och mitt nya tungotal. Jag tackar dig för Anden och jag tackar dig att jag kommer att tala i nya 
tungor och prisa dig. I Jesu namn. 
Amen. 
 
Om du bett för att ta emot, så är du på basen av Guds ord och löften nu fylld med Guds Ande och 
du kan nu tala i nya tungor. Fokusera på Jesus. Prisa Jesus. Öppna din mun. Tala inte svenska 
eller ditt vanliga språk. Börja producera ljud med din tunga och den helige Ande kommer att 
börja forma orden. Det kommer att vara något som du aldrig hört förut, så låt inte ditt sinne tro 
att det är nonsens. Det är en välsignelse från Gud. Försök inte forma orden i ditt sinne för du ber 
inte utifrån ditt sinne utan från din pånyttfödda ande. Fokusera på Jesus. Prisad vare Gud! 
Fortsätt att tala. Använd ditt bönespråk varje dag. Det kan börja i litet mått men öka då du 
använder det. Nu kan du tillbe Gud i ande och i sanning. 
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