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Frälsningen, del 3: Dopet i helig Ande 
 
Inledning. Den bibliska frälsningsvägen genom Jesus Kristus beskrivs som helhet i Bibeln som 
en serie steg1:  

1) omvändelse från synd,  
2) tro på evangeliet om Jesus Kristus,  
3) att låta döpa sig i vatten,  
4) att bli döpt i (eller ta emot) helig Ande.  

Vi ska idag sysselsätta oss med den fjärde delen: att bli döpt i helig Ande. Denna erfarenhet 
följer normalt direkt efter omvändelsen och dopet i vatten, är nära förbunden med nämnda 
erfarenheter men ändå skild från de andra2. Den som har omvänt sig och kommit till tro på 
Jesus Kristus och låtit döpa sig i vatten kan räkna med att få ta emot dopet i helig Ande. Om 
dopet i vatten på ett sätt handlar om att göra upp med det gamla livet, handlar Andens dop 
om det nya livet som vi uppstått till genom dopet i vatten.  
 
Bibeltexter i GT som förutsäger dopet i helig Ande. 

§ Mose: "Men Mose sade till honom: "Nitälskar du för mig? Om ändå allt HERRENS folk 
blev profeter genom att HERREN lät sin Ande komma över dem!" "  (4 Mos 11:29) 

§ Joel: "Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner 
och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall 
se syner."  (Joel 2:28) 

§ Jeremia: "Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, 
säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag 
skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk."  (Jeremia 31:333) 

 
Urval av bibeltexter om dopet i helig Ande i Nya testamentet.  

§ Johannes Döparen: "Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter 
mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall 
döpa er i den helige Ande och i eld4."  (Matt 3:11, jfr Mar 1:8, Luk 3:16) 

§ Jesus: "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen 
i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta 
gräns.""  (Apg 1:8) 

§ Petrus: "Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så 
att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva."  (Apg 2:38) 

§ Paulus: "…och han 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.""  (Apg 19:25) 

                                                        
1 Vi bör dock vara försiktiga att bli alltför ”inrutade” så att vi inte ser att dessa saker går hand i hand, ibland 
flyter in i varandra, och ibland sker i ”fel” ordning. 
2 För den som inte kan redogöra exakt för de olika ”stegen” i frälsningserfarenheten på detta sätt, så behöver 
inte det betyda att man saknar något. Det viktiga är 1) den egna vissheten, och 2) att det finns objektiva yttre 
kännetecken som bekräftar att erfarenheterna ägt rum. 
3 Andens nämns inte uttryckligen här, men är underförstått Guds agent i det nya förbundets förverkligande 
4 Elden kan vara ett beskrivning av den yttersta domen 
5 Detta bibelsammanhang i kombination med Apg 8:14-17 visar att man under den apostoliska tiden inte nöjde 
sig med mindre än att de människor som omvänt sig och blivit döpta skulle få helig Ande. 
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Hur vet vi att vi gjort denna erfarenhet? Innan vi svarar på den frågan måste vi konstatera 
något som vi ofta missar när det gäller Nya testamentets uppbyggnad i relation till den 
nytestamentliga församlingens förkunnelse om frälsningen och de erfarenheter den gjorde: 

1. Evangelierna förutsäger församlingens kommande erfarenheter av frälsningsvägen 
2. Apostlagärningarna beskriver församlingens erfarenheter av frälsningsvägen 
3. Resten av NT, breven, undervisar om den teologiska förståelse av sådant som 

församlingarna redan hade erfarit av frälsningsvägen 
Detta gör att vi redan nu kan konstatera att när det gäller hur vi kan veta att vi upplevt 
Andens dop så är det först och främst Apostlagärningarnas skildringar av de faktiska 
erfarenheterna under den första kristna tidens som är avgörande. Resten av NT talar mer 
om innebörden av dessa erfarenheter. Då vi går igenom Apostlagärningarna skildringar 
finner vi följande yttre objektiva kännetecken på Andens dop: 

• Tal på främmande språk, profetia (2:46) med efterföljande frimodighet (2:14, jfr 1:8, 
4:8, 4:31) 

• Talande med tungor, lovprisning (10:46) 
• Talande med tungor, profetia, möjligtvis uttydning (19:6) 

Slutsatsen blir att det finns flera olika tecken som framträder i olika grad, men att de har det 
gemensamt att de yttrar sig genom att något nytt kommer ut ur vår mun, och då uppfylls 
Jesu tumregel: Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen (Luk 6:45). Det blir då som om vår 
inre bägare flödar över (Ps 23:57) och vi får del av ett överflödande andligt liv (Joh 10:10). 
Tungotal i olika former samt profetia verkar dock vara de vanligaste yttre tecknen (1 Kor 
12:28). Hur som helst, det är ändå tydligt av NT att Andens dop är en erfarenhet som både 
den enskilda människan och omgivningen är medveten om har skett eller inte. 
 
Syftet med Andens dop är…8 

• Att fullborda nya förbundets innersta kärna: skriva Guds lag på människors hjärtan 
(Jer 31:33) genom Hjälparens inneboende och inte endast Andens närvaro (Joh 14:17) 

• Att ge Jesu lärjungar kraft och frimodighet till tjänsten (Apg 1:8) 
• Att göra allt Guds folk till profeter i allmänhet (Apg 2:17), och sedan ge olika gåvor till 

Jesu lärjungar (1 Kor 12:11), särskilt gåvan att profetera (1 Kor 14:1) 
• Att förena Jesu lärjungar i församlingskroppen (1 Kor 12:13) 

 
Vanliga misstag ifråga om Andens dop. För att undvika skada i fråga om läran om Andens 
dop bör vi iaktta försiktighet gällande en del vanliga misstag: 

• Förväntningar gällande andra yttre manifestationer än de ovan nämnda 
• Separation av Andens dop som en särskild erfarenhet och bruket av Andens gåvor 
• Krav på en tydlig erfarenhet av Andens dop innan personen betraktas som troende 
• Försumlighet att hjälpa alla troende fram till en personlig erfarenhet av Andens dop 
• Manipulation av människor att t.ex. tala i tungor eller profetera  
• Överbetoning så att Gåvan blir viktigare än Givaren, Jesus Kristus ”Döparen” 

                                                        
6 Här talas också om tungor som av eld, ett dån från himlen, etc. Detta nämns endast en gång och upprepas 
inte vad vi vet i resten av Apostlagärningarna. Vi räknar därför inte dessa tecken som nödvändiga, även om vi är 
öppna för att de kan ske igen. 
7 Notera att denna bägare i Psalm 23 flödar över i samband med att Gud smörjer vårt huvud med olja! 
8 …omöjligt att redogöra för på några korta rader, men detta är ändå en början! 


