
DHA & bön i 
evangelisation

REACH - EVANGELISATION



DEN HELIGE ANDE  
ÄR VÅR HJÄLPARE



DHA

•  Luk 4:18-19 ”Herrens Ande är över 
mig, för han har smort mig till att: 

1.  Förkunna glädjens budskap för de 
fattiga.  

2.  Han har sänt mig att utropa frihet 
för de fångna 

3.  Syn för de blinda,  

4.  Ge de förtryckta frihet  

5.  Förkunna ett nådens år från 
Herren.” 

•  Anden manade Jesus att predika, 
befria och bota. Detsamma gäller oss. 

•

DEN HELIGE ANDE

var över Jesus och är 
på samma sätt med oss



Evangelisation 
Sker i Andens kraft, 
inte vår

DEN HELIGE ANDE

•  Sak 4:6 ”Varken genom styrka eller makt, utan genom 
min Ande, säger Herren Sebaot.”
•  Luk 4:14 ”14 I Andens kraft återvände Jesus till Galileen…”  
•  Luk 9:1-2, ”1 Jesus kallade samman de tolv och gav dem 
makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. 
2 Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota 
sjuka.” 
•  1 Kor 2:4-5 ”4 Mitt tal och min predikan kom inte med 
övertygande visdomsord utan med bevisning i Ande och 
kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan 
på Guds kraft.” 
•  Joh 16:8 ”Och när han kommer ska han överbevisa 
världen om synd och rättfärdighet och dom.”  
•  Apg 2:37 ”När de hörde detta högg det till i hjärtat på 
dem.”



DHA 
ger kraft och frimodighet 
att nå de onådda med 
evangeliet om Jesus 

DEN HELIGE ANDE

•  2 Tim 1:6-8 ”Låt Guds nådegåva flamma upp igen … Gud har 
inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och 
självbehärskningens Ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet 
om vår Herre.” - Modlöshetens ande är motsatsen till Guds 
Ande, som ger frimodighet. 

•  Apg 3:29-31 ”29 Och nu, Herre, se hur de hotar oss! Hjälp 
dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord, 30 genom att du 
räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske 
genom din helige tjänare Jesu namn.” 31 När de hade bett 
skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla 
av den helige Ande och förkunnade Guds ord med 
frimodighet.” - Bön om frimodighet svarar Gud med 
uppfyllelse av Anden. 

•  Joh 15:26 ”Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er 
från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska 
han vittna om mig.” - Anden är vår Hjälpare att vittna om 
Jesus. 

•  Joh 14:26 ”Den Helige Ande … ska lära er allt och påminna 
er om allt som jag sagt er.” -  Han påminner oss när vi vittnar 
och predikar, vad vi ska säga. 



DHA 
Nådegåvorna 

DEN HELIGE ANDE

•  1 Kor 12:7-11 ”Men hos var och en visar sig Anden så 
att det blir till nytta: 
   • Den ene får av Anden ord av vishet 
   • den andre får ord av kunskap genom samme 
Ande.  
   •  En får tro genom samme Ande,  
   •  en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande,  
   •  en annan att göra kraftgärningar.  
   •  En får gåvan att profetera,  
   •  en annan att skilja mellan andar.  
   •  En får gåvan att tala olika slags tungomål,  
   •  en annan att uttyda tungomål.  
   •  Men i allt detta verkar en och samme Ande, som 
fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. 
•  1 Kor 14:1 ”Var också ivriga (nitiska som zeloter) att 
få de andliga gåvorna.” 



DHA i Jesu liv
Auktoritet, liv och 
uppenbarelse 

DEN HELIGE ANDE

•  Matt 9:3 ”3 Några skriftlärda tänkte inom sig: "Han 
hädar!" Jesus såg deras tankar och sade: "Varför tänker ni så 
ont i era hjärtan?” - Kunskapens ord. 

•  Mark 1:22 ”Folk blev överväldigade av hans lära, för han 
undervisade dem med auktoritet och inte som de 
skriftlärda.” - Andens smörjelse var auktoriteten i Jesu 
förkunnelse.  

•  Luk 11:20 ”Men om det är med Guds finger jag driver ut 
de onda andarna, då har Guds rike nått er.” - Auktoritet 
över onda andar. 

•  Joh 6:63 ”Det är Anden som ger liv, köttet hjälper inte. 
De ord som jag har talat till er är Ande och liv.” - Anden ger 
liv.  

•  Joh 7:15-16 ”Judarna blev förvånade och sade: "Hur kan 
han känna Skrifterna, han som inte har studerat?" Jesus 
svarade: "Min lära är inte min, den kommer från honom 
som har sänt mig.” - Anden gav Jesus uppenbarelsen från 
Fadern att förstå Skriften till att undervisa. 



DHA
Bön och relation - 
tid och lydnad 

DEN HELIGE ANDE

•  Det handlar om att höra vad Anden säger och att 
omsätta det i handling. Han sänder oss till rätt plats, 
rätt person i rätt tid. Lydnad ger välsignelse och 
beskydd.  

•   Din relation med Gud och tiden du spenderar med 
honom, i bön, fasta och Ordet, kommer avgöra 
framgången i evangelisationen. 

•  Den andliga förberedelsen innan ex. en kampanj i 
Afrika avgör på många sätt det andliga genombrottet, 
framgången förkunnelsen har och hur stora under som 
sker. 

•  Förarbetet i bön är mycket viktigt. Om Johannes 
Döparen kunde spendera alla år i öknen i gemenskap 
med Gud innan det var hans tid att predika, borde då 
inte vi kunna spendera minst en timme i bön innan vi 
beger oss ut. 

•  Matt 26:40 ”Så ni kunde inte vaka en enda timme 
med mig?” 



DHA
verkar när du ber 

DEN HELIGE ANDE

•  Ef 6:19 ”Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar 
min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd.” - 
Anden påminner om allt. Ord ges som ett resultat av bön. 

•  Dan 9:22-23 ”Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och 
förstånd. Redan när du började be gick ordet ut, och jag har 
kommit för att berätta det för dig, för du är högt älskad.” - När vi 
ber börjar saker ske och änglar sänds ut.  

•  Matt 6:9-13 (Fader vår) ”Låt din vilja ske … förlåt oss våra 
skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för 
oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde.” - När vi ber 
och söker Gud innan vi går ut så sker en synkronisering av våra 
hjärtan med Guds  

•  Joh 3:30 ”Han måste bli större och jag mindre.” - Ett 
helgelseverk är nödvändigt för att köttet ska stillas och Anden 
få det utrymme han behöver att röra människor genom oss. Vi 
behöver vara en ren och fri kanal för honom att flöda genom.  

•  2 Kor 3:17 ”Där Herrens Ande är, där är frihet.” - Anden skapar 
frihet omkring oss. Anden och änglarna skapar frihet runt dig 
och på platsen du är så att människor kan bli berörda av Gud. 
Andliga bojor som binder människor blir lösta och andemakter 
kan inte längre hålla dem borta från Jesus.



Bön och 
Fasta
Några exempel  

DEN HELIGE ANDE

•  Suliasi Kurulo på Fiji: Evangeliserade 
alla öar i Fijis ö-värld. En ö hade en stam 
som dödat alla besökare. När de sökte 
Herren i bön och fasta visar Anden hur 
demonerna lämnar stammen, som 
därefter tar emot evangeliet.  

•  Kjell Sjöberg i Pakistan: Berättar om 
en böneman som innan hans ankomst 
till Pakistan bett för flera olika byar. De 
städer som bönemannen bett för var 
öppna att höra om evangeliet. De städer 
som bönemannen inte bett för förföljde 
och jagade iväg Sjöberg.  


