
  

 

 

Johannes 10:1–30 
Apostlagärningarna 10:1–23; 16:6–10 
 

 

Att Gud vill kommunicera med oss är en central del av Bibelns budskap 
– Jesus kallas för Ordet (jfr Johannes 1:1) 
– Den kristna tron som uppenbarelsereligion 
– Gud umgås med och talar med de människor vi möter i Bibeln 

 

Jfr dialogen mellan Abraham och Gud i 1 Moseboken 18 
Jfr också Guds relation till Mose (se särskilt 2 Moseboken 33:11) 
 

I Nya testamentet breddas denna erfarenhet 
– Johannes 15:4, 7 
– Johannes 15:13–16 (jfr 2 Krönikeboken 20:7) 
– Johannes 10:1–5 
– Jeremia 31:33–34a 
– Apostlagärningarna 2:17–18 

 

Profetians gåva 
– 1 Korinthierbrevet 14:1 
– 1 Korinthierbrevet 14:24–25 

 

Alla kristna har inte denna gåva, men alla kristna kan höra Herdens röst! 
Utmaningen ligger därför inte i att Gud ska börja tala,  
utan i att vi ska lära oss urskilja vad han säger till oss. 

 

Gud kan tala på många olika sätt (jfr Johannes 10:3) 
– Direkta tilltal 
– Profetiska tilltal genom andra 

I båda fallen kan det handla om: 
– Ord av uppmuntran och vägledning 
– Bilder / filmsekvenser 
– Drömmar 
– Känslor 
– Profetiskt tungotal 

 

Jakobs brev 1:5: ”Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud,  
som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den” 

 

Prövande av profetiska hälsningar (jfr 1 Thessalonikerbrevet 5:19–22). 
Ansvaret hos den som delar hälsningen: 

– Överlåta tolkning och tillämpning på mottagaren 
– Inte inleda med ”Så säger Herren” 
– Avstå från att dela tilltal som du bedömer inte kommer att uppfattas som uppbyggliga 
– Avstå från att dela tilltal som handlar om dödsfall, olycksfall, vem man ska gifta sig med  
   och yrkesval 
– Ibland ska vi bara be för det som Herren uppenbarar 

 



  

 

 

 
Ansvaret hos den som tar emot hälsningen: 

– Stämmer det med Guds ord? 
– Bygger det upp? 
– Väcker det genklang i vad Gud tidigare har talat? 
– Förmedlas det i kärlek? 

 

1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Har du själv någon erfarenhet av Guds tilltal?  

(Dela gärna med dig, men kom också ihåg att allt inte ska delas med andra.) 
3) Vilket ”språk” tror du att Gud helst använder när han talar direkt till dig? 
4) Har du någon negativ erfarenhet av den profetiska gåvan? Varför blev det fel, tror du? 

 

1) Samlas i din hemgrupp, eller tillsammans med några vänner.  
Be att den helige Ande ska komma. Be sedan för varandra, en i taget enligt följande: 

a) Ta en minut i tystnad och se om Gud ger er någon tanke, ord eller bild  
som ni kan dela med er av. 

b) Låt den person som ni har ”lyssnat” för dela vad han/hon vill ha förbön för. 
c) Be för personen. 

2) Gör upptäckartestet ”Min väg till andlighet” i materialet En vanlig dag med Jesus 
(intellektuell, social, betjänande, tillbedjan, aktivism, kontemplativ, skapelsen). 

 

Att höra Gud. Hur man utvecklar en samtalsrelation med Gud av Dallas Willard  
(Authentic Media 2008) 

För upptagen för att inte be: Att varva ner för att umgås med Gud av Bill Hybels (Gospel Media 2010) 
Hörde jag rätt? Att lyssna till Guds röst av Loren Cunningham och Janice Rogers  

(Ungdom med Uppgift 1995). 
Profetera: En praktisk handbok i att utveckla sin profetiska gåva av Bruce Collins (CorVita 2008) 
Surprised by the Voice of God av Jack Deere (Kingsway 1996) 
 

 


