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När jag hade fullbordat förra veckans budskap, körde jag hem med en smärtsam 
känsla av att ”Herren inte längre var närvarande” i vår kyrka. Medan jag bad och 
kämpade med Herren utöver eftermiddagen och kvällen, uppmanades jag starkt 
att söka Gud i denna sak och fråga Honom vad som skulle göras. På måndag 
morgon förstod jag att Gud ville tala till mig och kyrkan om nödvändigheten att 
sluta be Gud välsigna oss med än det ena, än det andra, och istället söka hans 
närvaro. 

JESU ORD 
Jesus gjorde det klart för sina apostlar att de inte kunde göra något utan honom. 
Vad de än gjorde måste de göra det i Jesu namn. Joh. 15:1-5 
Program och traditionella aktiviteter kan aldrig ersätta Jesu närvaro, och varje 
aktivitet som vi deltar i borde ske med en atmosfär av bön och i en medvetenhet 
om att Jesus alltid står i centrum av denna aktivitet. vers 6-17 

GUD ÄR HELIG  
När Gud uppenbarade sig för Israels barn satte han en gräns för hur nära de 
kunde komma honom. 2 Mos. 19:9-25 
Profeten Jesaja beskrev Guds helighet. Jes. 6:1-8 
Aposteln Johannes fick se Guds härlighet. Upp. 7:9-17 

GUDS NÄRVARO 
Moses vägrade leda folket om inte Guds härlighet var med. 2 Mos. 33:11-16 
Kung David ropade ut att Herrens närvaro – den Helige Ande -  inte skulle tas 
ifrån honom. Psalm 51:1-12 
Herrens härlighet fyllde templet när det invigdes. 2 Krön. 7:1-4 

DEN HELIGE ANDE ÄR GUDS NÄRVARO 
Jesus lät inte sina lärjungar lämna Jerusalem och starta någon mission förrän de 
hade blivit döpta i den Helige Ande. Apg. 1:4-8; 2:1-4 
Den Helige Ande var viktig för den apostoliska kyrkan. Apg. 2:37-40 
Andedopet var inte en engångserfarenhet utan behövde ständig påfyllnad. Apg. 
4:23-31 
Frälsning och andedop var kutym under apostlarnas tid. Apg. 19:1-7 



FRÄLSNINGEN ÄR DEN HELIGE ANDES SAK 
Ingen kan bli frälst utan att Jesus drar honom till sig. Joh. 6:44, 65; 16:7-15 

BRÅK DRIVER BORT DEN HELIGE ANDE 
Vi ska inte bedröva Guds Ande. Ef. 4:30-32 
Stridigheter Guds folk sinsimellan gör att den Helige Ande tas bort. Jak. 3:13-18   

VAD SKA MAN GÖRA? 
Gud vill ha en personlig gemenskap med vart och ett av sina barn. En kristen bör 
söka Gud och hans närvaro därför att han älskar Gud, inte struntar i honom, och 
bara för att han vill ha en massa fördelar. 
 Istället för att be Gud om pengar, låt oss be om hans närvaro. 
 Istället för att be Gud att hela oss, låt oss be om hans närvaro. 
 Istället för att be Gud om materiella ting, låt oss be om hans närvaro. 
 Istället för att be Gud om att ha det trevligt, låt oss be om hans närvaro. 

Jesus sa att vi skulle söka Guds Rike först, och där han är närvarande, finner du 
också hans Rike. Matt. 6:33-34 
Kyrkorna i Amerika och Europa är andligt förstörda, eländiga, fattiga, blinda och 
nakna. Upp. 3:14-22 

Är du beredd att bli en del av lösningen genom att söka närvaro med Gud 
av allt ditt hjärta, din själ och ditt förstånd?  

 

När Herrens närvaro är med oss, kommer våra böner flöda upp till Gud och han 
besvarar dem. Upp. 8:3-4 
Det finns ingen vrede, något oförlåtet, bitterhet, förakt eller stridighet i Guds 
närvaro; det får det inte finnas och blir bortbränt och ersatt av den Helige Andens 
frukter. Gal. 5:22-26    
 

Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som 
hur du avslutar din bana! 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?  
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