Gåvan att skilja mellan andar (andebedömning)
1 Korintierbrevet 12:10
Det är inte en kritikens nådegåva.
Det handlar inte heller om analyser
eller mänsklig bedömning eller intuition
Det är en övernaturlig gåva att urskilja, avgöra,
genomskåda (gr. diakrisis) vilken ande som ligger bakom
Är det Guds ande, eller änglar?
Människans ande eller andemakter?

1. Att känna igen Den helige Ande
Johannes vittnade och sade: "Jag såg Anden komma ner
som en duva från himlen och bli kvar över honom.
Jag kände honom inte, men han som sände mig
att döpa i vatten sade till mig: Den som du ser Anden
komma ner och bli kvar över, han är den
som döper i den helige Ande.
Johannesevangeliet 1:32-33
Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en
våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt.
Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig
och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes
alla av den helige Ande och började tala främmande språk,
allteftersom Anden ingav dem att tala.
Apostlagärningarna 2:2-4

2. Att urskilja änglar som Guds budbärare
Det är en nåd från Gud när änglarna
uppenbarar sig och deras uppgift är också
att betjäna oss som har fått frälsning till arvedel
a. En ängel styrker Jesus i kampen inför döden på korset
(Lärjungarna sover) Lukasevangeliet 22:40-46
b. En ängel visar sig för Maria (Petrus och Johannes såg ingen)
Joh. 20:11-13
c. En ängel befriar Petrus från fängelset, Apg. 12:6-19
d. En ängel styrker modet på Paulus under ett skeppsbrott,
Apg 27:23-24

3. Att urskilja människans egen ande
När Jesus såg Natanael komma sade han om honom:
"Se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek."
Natanael frågade honom: "Hur kan du känna mig?"
Jesus svarade: "Innan Filippus kallade på dig, såg jag dig
där du var under fikonträdet."
Johannesevangeliet 1:47-48
Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han
kände alla. Han behövde inte höra någon vittna om människan,
ty av sig själv visste han vad som var i människan.
Johannesevangeliet 2:24-25

Anden visar oss om det är från Gud,
människan eller den onde:
Vi har också ett tydligt exempel när Petrus först har fått
en uppenbarelse och kunskap från Gud
Matt. 16:16-17
Men att han strax efteråt kommer in i
det mänskliga och köttsliga tänkandet.
Jesus avslöjar detta som en demonisk manifestation
Matt. 16: 22-23

Anden uppenbarade felaktiga motiv
och oärlighet i Simons hjärta:
Petrus sade till honom: "Till fördärvet med dig och dina pengar,
eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har
inte någon del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är
uppriktigt inför Gud. Vänd dig därför bort från din ondska och be
till Herren. Kanske skall han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta.
Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med
orättfärdighetens band." Simon svarade: "Be ni för mig till Herren,
så att inget av det ni har sagt kommer över mig."
Apostlagärningarna 8:20-24

Förmåga ges också av den helige Ande att urskilja om visheten
är från Gud eller om den är mänsklig eller demonisk.
Frukten av den äkta visdomen är tydligt beskriven här:
Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa
sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande.
Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta,
skall ni inte skryta och tala emot sanningen. En sådan vishet kommer inte
ovanifrån utan är jordisk, oandlig, ja, demonisk.
Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning och allt som är
ont. Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig,
fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig.
Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid.
Jakobs brev 3:13-18

4. Att urskilja onda och orena andar
En gång när vi var på väg till bönestället,
mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande
och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå.
Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: "De här
männen är den högste gudens tjänare, och de förkunnar för
er en väg till frälsning." Så gjorde hon i flera dagar. Men
Paulus blev upprörd och vände sig om och sade till anden:
"Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne.”
Och i samma ögonblick for den ut.
Apostlagärningarna 16:16-18

Denna gåva hjälper oss att avslöja när en ond eller en
oren ande uppträder som en ”ljusets ängel”.
Syftet är att varna och skydda oss!

Det är inte detsamma som att misstänkliggöra eller att
avgöra vad som är tydligt fel.
Det är en övernaturlig förmåga att avslöja
den ondes motstånd och hans planer
att stjäla, splittra, förtala, bedra och döda.

Denna gåva kan också avslöja vad som
ligger bakom en sjukdom eller en sinnesstämning
(typ fruktan och modlöshet)
Jesus botar en krokryggig kvinna genom att befria
henne henne från en sjukdomsande, Luk. 11:13-17
Paulus skriver till sin andlige son och avslöjar anden
bakom betryck, försagdhet och modlöshet, 2 Tim.1:7

4. Helandets gåvor (gåvan att bota sjuka)
1 Korintierbrevet 12:9

Genom denna nådegåva manifesteras helanden,
både fysiskt och psykiskt, genom Andens kraft
Också denna gåva samverkar ofta med de övriga gåvorna
och skapar tro och öppenhet för evangeliet.
Det blir en stark uppmuntran och stor glädje för många
när helanden sker genom Andens nådegåva.

Hur går det oftast till när helanden sker?
Vi ser i följande exempel från Jesus och de första
kristna att helandet manifesterade genom den
helige Ande i samverkan med deras …
- Ord, befallningar och olika slag av vidrörande

Matteus 8:3-15; 9:29; 12:13
Apostlagärningarna. 3:6-9; 8:4-8; 9:34; 28:8-9

