
En ting der virkelig skiller livet med Gud fra andre religioner, er det faktum at vi kan 
opleve Gud tale til os. Han er ikke kun en upersonlig universal kraft eller statue der 
hverken kan høre eller tale. Han en levende Gud som taler til sit folk og det gør Han 
også den dag i dag.

Ingen quick-fix
Når du skal lære at blive ledet af Helligånden, så er det vigtig at vide at Gud faktisk er på 
din side. Hans ønske om at lede dig ved sin Ånd er faktisk større end dit eget ønske om at 
blive ledet. Problemet er ikke om Han taler eller ej, men om vi lytter.
 I dag har man udviklet en slags “quick and easy” holdning til alle ting som gør at 
mange mennesker i dag er utrolig utålmodige. Men dette fungerer dårligt når det 
kommer til at lære at blive ledet af Helligånden.

Det et betyder ikke at det er svært at høre Helligånden tale, men Han ønsker ikke 
kun at være en “quick-fix” løsning på dine problemer. Han ønsker at lede dig, men 
om du kun ønsker at blive ledet af Gud for at kunne prale til dine venner om dine 
overnaturlige oplevelser, så har du ikke forstået hvorfor Gud ønsker at tale til dig.
 Gud ønsker at kommunikere med dig, fordi Han ønsker fællesskab med dig. 
Mange synes det at blive ledet af Helligånden lyder spændende, men de ønsker 
ikke at bruge tid på at udvikle et vendskab med Helligånden.

Du genkender en stemme bedre når du kender vedkommende
At lære at blive ledet af Helligånden har med at lære at høre Hans stemme. Når man 
for eksempel er gift så kan man hurtig genkende stemmen til den man er gift med, 
fordi man har tilbragt meget tid sammen.
 På samme måde er det med det at høre Helligåndens stemme. Han taler hele tiden 
til dig, men problemet er at Han er ikke den eneste der taler. Dine tanker taler til dig, 
dine følelser taler til dig, denne verdens påvirkning taler til dig og djævelens dæmoner 
kan også tale til dig. Problemet er at ofte så klarer vi ikke at skille alle disse stemmer 
fra hindanden og derfor bliver vi forvirret og oplever det som vanskelig at høre i fra Gud.

Johannes 10:14,27
Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, 
...Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, 

Læg mærke til at Jesus først siger at Hans får kender Ham og derefter siger han at de 
hører Hans røst og følger Ham.
At høre Guds stemme og blive ledet af Helligånden begynder med at du lærer Gud 
at kende; og du lærer Gud at kende ved at bruge tid med Ham.
 Det er nemt at høre Gud tale til dig, men det kræver at du også er villig til at udvikle 
et vendskab med Ham. Om du heller ønsker at bruge tid på at se på TV end at være 
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sammen med Gud, så er det ikke sikkert at du kommer til at opleve det som lige nemt 
at høre fra Gud, for da har du måske ikke taget dig tid til at lære Ham at kende.

Salme 25:12-14
Den mand, der frygter Herren, ham belærer han om den vej, han skal vælge. 
Han selv skal leve i lykke, og hans afkom skal få landet i arv og eje. De, der frygter
Herren, har fællesskab med ham, gennem sin pagt vejleder han dem. 

Hvordan leder Helligånden os?
Når du har udviklet et vendskab med Gud og ikke kun ønsker at høre Ham tale eller 
blive ledet af Ham for at prale af dine spænende oplevelser, så er du klar for at lære 
hvorledes Gud leder os.

1. At være ledet af Bibelen er at være ledet af Helligånden
Først og fremmest så leder Gud os gennem sit ord og selv om det kan virke elementært 
er det vigtig at vi ikke hopper over dette punkt.

2. Timotheus 3:16-17
Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning 
og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive 
fuldvoksent, udrustet til al god gerning.

I Salmernes Bog 25:12-14 siger Gud at Han vejleder dem der frygter Ham gennem 
sin pagt og i 2. Timotheus ser vi at Paulus skriver at Guds ord er nyttig til vejledning.
 Guds ord er nemlig ikke givet os for at vi skal have nogle fine filosofiske tanke 
som vi kan læse når vi føler for det. Bibelen er givet os for at vi skal bruge den som 
vores manual; vi læser også gør vi det der står. At være ledet af Helligånden er i 
bund og grund ikke sværere end det.
 Men fordi dette, for mange virker lidt kedeligt, så søger de heller at høre en eller 
anden tordnende stemme, eller hånd der skrive Guds budskab til dig på din væg. 
Men huske at alle i Bibelen der fik Guds budskab til dem skrevet på en væg døde, 
så måske skal du heller først søge at følge Hans ord i Bibelen. 
 Gud ønsker at tale til dig på mange forskellige måder, men om du ikke først 
er villig til at følge det Han har skrevet til dig i sit ord, så er du måske ikke parat 
til større åbenbaringer.
 Fordi det at høre Gud tale har med at udvikle et venskab med Gud, må du også 
være villig til at respektere og følge Hans ord. Når du gør det, vil det automatisk være 
nemmere at skelne hvad der er fra Gud og hvad der ikke er fra Gud. For da vil du allerede 
have lært dig hvorledes Gud tænker og hvilken holdning han har til forskellige ting.
 Om nogle kommer til mig og siger at Kasia har sagt hun godt kan lige svinekød, 
så ved jeg at det ikke er den Kasia jeg er gift med de truffet. For jeg kender Kasia og ved 
godt at du ikke får henne til at spise svinekød.
 På samme måde er det når du gennem Guds ord lærer Gud at kende. Jo bedre du 
lærer Ham at kende jo nemmere vil det være at genkende Hans stemme. 

Romerbrevet 12:2
Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan 
skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.
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Mange vil måske argumentere med at om de bare kunne høre Gud tale til dem rent 
fysisk, så ville de adlyde alt Han sagde til dem. Dette tror jeg ikke er tilfælde for om du 
ikke er villig til at adlyde Guds skrevne ord, er du nok heller ikke være for begejstret 
for at adlyde når han taler med hørbar stemme. Det kunne jo være at Han valgte at 
sige det som Han allerede har skrevet til dig.
 Den bedste rækkefølge er at først vise at du er villig til at adlyde Hans skrevne ord, 
og når du har vært tro i det små vil du få opleve større ting. 

2. Helligånden kan lede dig gennem drømme
En måde vi ofte ser Gud taler til mennesker på i Bibelen er gennem drømme. Ofte når 
Gud taler til mennesker gennem drømme så er det enten for at advare dem eller for 
at vejlede dem.

Jobs bog 33:17
For Gud taler på én måde, og på to, men man opdager det ikke. I en drøm, i et 
nattesyn, når mennesker er faldet i dyb søvn, når de ligger og sover, da taler han 
til dem, advarer og skræmmer dem for at få dem til at afstå fra deres gerninger;

Alt for ofte så afskriver vi vore drømme som ubetydelige, og går derfor glip af 
Helligåndens ledelse. Dette betyder ikke at alle drømmer er fra Gud, men når du 
har en drøm så tag dig tid til at søge Gud, for Bibelen siger at det at tyde drømmer 
er Guds sag.

1. Mosebog 40:8
De svarede: »Vi har haft en drøm, og her er ingen, der kan tyde den.« 
Men Josef sagde til dem: »Det er Gud, der tyder drømme. Fortæl mig den!« 

 
Det at Gud taler gennem drømme er også noget der Joel profeterede om at skulle være 
en del af den nye pagt, hvor Gud skulle udøse af sin Ånd over alt kød (Joel 3:1-2). 
Men om vi ikke forventer at Gud skal tale til os og om vi afskriver drømmer som 
ubetydelige, så kommer vi nok ikke til at opfange når Helligånden gennem drømmer 
søger at lede os.

Nogle eksempel på at Gud taler gennem drømme:
 Gud taler til Josef – Mattæus 1:19 + 2:13
 Gud talte til de vise mænd om at ikke gå tilbage til Herodes – Mattæus 2:12

3. Gud taler gennem syner og visioner
En anden måde Gud taler til mennesker på er gennem syner og visioner, og dette ser 
vi flere eksempler på i Apostlenes Gerninger. 
 Et syn kan enten være indre billeder man ser, hvor man stadig ser det der foregår 
rundt en. Men man kan også modtage syn der man falder i trance og nærmest bliver 
en del af det en ser, som Peter i Apostlenes Gerninger 10:9-16. 
 Men uanset hvor intenst synet har vært, så er det ikke ensbetydende med at du 
vil forstå hvad Gud ønsker at sige. Gud åbenbare nemlig ikke alting med det samme, 
for Han ønsker at vi skal søge Ham .

Hosea 12:11
Så vil jeg tale til profeterne og give dem mange syner; 
ved profeterne vil jeg tale i billeder. 
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Når Gud taler gennem syner og visioner så behøver det ikke altid være så dramatisk 
som enkelt måske forestiller sig. Nogle gange kan det være som et billede man ser i 
sine tanker, men andre gange så kan det også være i syner hvor man er i trance. 

Nogle eksempler på at Gud taler gennem syner og visioner:
 Gud leder Ananias til at gå at bede for Saulus (Paulus) – Apostlenes Gerninger 9:10-16
 Peter får besked om at gå til hedningerne – Apostlenes Gerninger 10:9-16

4. Gud taler gennem engle
En af de opgaver engle har i Bibelen, er at de er budbringere der formidler budskab fra 
Gud til mennesker. I dag er det mange der siger de har set engel, men man må også 
forstå, at det at man ser en engel betyder ikke at den automatisk er fra Gud.

2. Korintherbrev 11:13-14 + Galaterbrevet 1:8
De er falske apostle, troløse arbejdere, der giver sig ud for at være Kristi apostle. Og det 
er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel... Men om så vi selv 
eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, 
forbandet være han.

I Bibelen tales der meget om engle, og det er tydelig at for de første kristne så var det 
ikke unormalt at have oplevelser med engle. 
 Bibelen siger at ”...engle tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, som skal 
arve frelsen.” (Hebræerbrevet 1:14). Derfor burde man være bevidst om at de er der og 
lære at aktiver dem. Det betyder ikke at man skal gå rundt og søge engle åbenbaringer, 
men vær åben for at dette også er en måde Gud leder os. 
 Det man ikke ser ret ofte i Bibelen er at engle kommer og åbenbarer teologiske 
emner eller læresætninger. Når nogle derfor siger at en engel har åbenbaret et ny 
Bibelsk sandhed for dem, så er det på sin plads at være lidt skeptisk.

Nogle eksempler på at Gud taler gennem engle:
 Kornelius får besked om at hente Peter – Apostlenes Gerninger 10:3-6
 En engel opmuntrer Apostlene til at forkynde evangeliet – ApG 5:19-20

5. Gud taler til vores intuition
Ofte når man hører mennesker tale om det at høre Guds stemme, får man ofte indtryk 
af at Gud for det meste taler til os gennem vores intuition. Selv om det måske kan 
være en sandhed i dette, så er det også værd at lægge mærke til at det ikke er ret mange 
Bibelske eksempler på dette.
 Når Gud taler til vores intuition, så er det som en tanke eller følelse, men den er 
samtidig lidt anderledes. Når Gud taler på denne måde, er det specielt vigtig at være 
klar over at budskabet filtreres gennem din egen personlighed.
 Mange går glip af Helligåndens ledelse når Han taler på denne måde, enten fordi 
de ikke er opmærksomme eller fordi de kun tror det er deres egne tanker. Selv om 
det måske nogle gange kan være svært at skelne her, så er dette noget man kan ved 
øvelse kan blive bedre til. 

Nogle eksempler på at Gud taler intuitivt:
 Paulus rejse til Rom – Apostlenes Gerninger 27:9-11
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Gruppesamtale:
1. På hvilke måder har du 

tidligere oplevet at Gud har 

talt til dig?

2. Hvilke ting tror du hindrer 

os i at høre når Gud taler?

3. På hvilken måde har denne 

undervisning hjulpet dig, og 

hvorlede kan man bruge det 

man har lært?


