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FÖRSTÅELSE ÄR NYCKELN  
De flesta kristna vet inte om att dopet i den Helige Ande finns. Jag var en av 
dessa, som efter att ha kommit till Kristus i maj månad 1965, inte visste något om 
detta. När jag blev medlem i sydstatsbaptisternas kyrka i Salt Lake City i januari 
1966, undervisade man genast om att jag måste bli döpt i vatten. När jag förstod 
att detta var vad Bibeln Iärde, svarade jag Ja, jag vill bli döpt i vatten.  
Min pastor gladdes med mig och mitt beslut och sedan fick jag gå med i ett 
program för lärjungar om hur man studerar Bibeln, vittnar och leder människor till 
Gud, vara ledare i söndagsskolan, och skura och reparera kyrkobyggnaden. Men 
Apostlagärningarna undveks nästan helt, man lade ingen tyngdpunkt på dessa 
texter, så jag brydde mig inte så mycket om vad där stod.  
En lördag när jag klippte gräset utanför kyrkan, kom en dam fram till mig och 
började tala med mig. Jag blev glad och inbjöd henne till vår kyrka. Pastorn kom 
och bad om att få tala med mig, och sedan han tagit mig avsides, sade han att 
han inte ville ha den kvinnan i kyrkan. När jag ifrågasatte detta, sade han till mig i 
sträng ton att "hon var pingstvän och att sådana inte var välkomna i kyrkan." Jag 
brydde mig inte om att fråga pastorn varför kristna som var pingstvänner skulle 
vara sämre.  
En fråga som jag ställde till folk i kyrkan var: “Om Jesus helade människor, varför 
ber vi inte för sjuka idag?” Svaret jag fick var att Jesus måste hela människorna 
för att kunna upprätta sin kyrka, och när Kyrkan och Bibeln väl fanns tillstädes, 
behövdes det inte längre några helanden. 1 Kor. 13:8-13 citerades för att bevisa 
denna åsikt. 

DU MÅSTE VARA TÖRSTIG  
Ungefär fyra år senare hade vi flyttat till Californien och jag kom in som student 
på ett seminarium. Vi blev inbjudna att delta och verka i ett av Billy Graham's 
korståg i Anaheim, så en grupp av oss körde ner till området i Los Angeles. Vi 
fick bo hemma hos en familj, där frun hade blivit döpt i den Helige Ande, och vi 
var hennes missionsfält. I fem dagar hade hon frukosten färdig för oss kl. 5:30, 
och medan vi åt vår med kärlek tillagade frukost, i southern style, talade hon med 
oss om Guds kraft, sina turer till Kathryn Kuhlman's möten och hur den Helige 
Ande sänktes över Calvary Chapel och Melodyland. När vi kom hem ca 10:30 
hade hon en supé redo till oss, samt ännu mer att säga om den Helige Ande! 
Joh. 7:37-39 



 

GOD GJORDE MIG ÄNNU TÖRSTIGARE  
Det var två andra studenter på seminariet som deltog tillsammans med mig och 
min fru, och medan vi körde tillbaka till San Francisco diskuterade vi dopet i den 
Helig Ande, och undrade vem av oss som skulle få uppleva det först.  
I januari 1970 tog min fru och jag emot 20 dollar, postat av damen i Los Angeles, 
med stränga order om att bruka pengarna till att besöka en av Full Gospel 
Business Men’s Fellowship samlingar i Berkley. Den första kvällen såg vi för 
första gången en man som hade cerebral palsy, och som lidit av denna sjukdom i 
20 år, han var huvudsakligen skinn och ben, bli helad på några sekunder. Jag 
började gråta och snyfta till Gud “Nu tror jag på den Helige Ande och jag vill ha 
allt du har idag.” Men jag skulle inte få uppleva dopet i den Helige Ande i dessa 
möten; istället hände det i vår studentlägenhet, bara mellan mig och den Helige 
Ande.  

JAG VAR TVUNGEN ATT ÖVERLÄMNA ALLT TILL JESUS 
Man hade påpekat för mig att jag var besatt av onda andar, men i min stolthet 
hade det hindrat mig att acceptera sanningen i att jag kunde ha ett sådant 
problem. Det var inte förrän jag överlämnade mig och ropade till Gud som den 
Helige Ande kastade ut demonerna och fyllde mig med Guds kraft och elden från 
Gud. Apg. 2:1 
Talade jag i tungor då? Nej, det som hände var bara att jag kände mig mycket 
ren och så fanns det en ny glädje inom mig.  

VARFÖR VILLE JAG DÖPAS I DEN HELIGE ANDE? 
Jag var kär i Gud och hans Son Jesus, och hade begär efter att vara tillsammans 
med Gud, läsa Bibeln, vittna om Jesus och vandra med honom. Min inriktning i 
livet hade förändrats och världen hade förlorat sitt grepp om mig, dess pengar 
och andra världsliga ting lockade mig inte mer. Och när jag fick höra att det fanns 
mer av det kristna livet än jag förut vetat om, ville jag ha allt, så jag kunde lära 
känna Kristus helt och använda Guds kraft för att göra Guds verk. Aposteln 
Paulus beskriver detta på ett underbart sätt. Hebr. 11:8-37 
Paulus älskade Gud av hela sitt hjärta och hans liv var inställt på en sak, att vara 
Fadern och Sonen till lags. Gal. 2:20 

HUR ÄR DET MED ANDENS GÅVOR? 
I mitt liv var kraften den första gåvan. Jag märkte att när jag predikade efter mitt 
möte med den Helige Ande, blev det med kraft predikat, inte genom min försorg, 
i jaget, men genom att den Helige Ande verkade i de som hörde budskapet. Folk 
blev medvetna om sina synder och ångrade sig. Många människor blev frälsta 
och många andra kallade Gud till att tjäna Honom. Jag hade kraft att bedja, kraft 
att verka, kraft i mitt dagliga Iiv. Apg. 1:8 Så småningom började mer och mer av 
Andens gåvor verka genom mig när jag vandrade med Gud. 1 Kor. 12:4-11 



 

FINNS EN PRAXIS I HUR MAN  MOTTAGER DEN HELIGE ANDE? 
Nej, löftet är till för alla människor som kommer till Kristus. Apg. 2:38-39 
Det är genom tron som den Helige Ande faller ned. Apg. 10:34-48 
Ibland sker detta genom bön och handpåläggning. Apg. 8:14-17, 19:1-7 
Frälsning mottages genom tro på Kristus; dopet i den Helige Ande 
mottages också genom tro. Luk. 11:9-13: 
Lär dig detta: Gud slösar inte sin kraft och sina resurser på kristna som lever i 
synd, hånar den Helige Ande eller lever för att tillfredsställa det egna jaget. För 
sådana kristna kommer det en dom. Hebr. 10:26-31 
  Jesus står alltid utanför varje troendes dörr, och frågar om han får komma in 
och vara med oss. Han knackar kanske just nu på din dörr och frågar om Han får 
komma in. Han kommer inte att bryta upp dörren med våld; du måste öppna 
dörren från insidan! Upp. 3:19-22 

 
VILL DU ÖPPNA DIN DÖRR IDAG? 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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