
Andliga övningar 3 – Tystnad 
(Andens tilltal och Andens klarsyn) 
 
Gud törstar efter att man ska törsta efter honom. Detta sa Augustinus 
redan för 1600 år sedan, Stureplans bratten som blev biskop och 
kyrkofader. Gud törstar efter att man ska törsta efter honom. Det är 
det som är det viktiga, sök Guds närhet. I hebreiskan finns vad jag 
hört inget ord för begreppet närhet, det ord som används är ordet 
ansikte. Kung David ropar i psalm 27: 
Ps 27:7-9  
”Hör, o Herre! Jag höjer min röst och ropar, var mig nådig och svara 
mig.  
[8] Mitt hjärta förehåller dig ditt ord: "Sök mitt ansikte." Ja, ditt ansikte, 
Herre, söker jag,  
[9] dölj inte ditt ansikte för mig.” 
 
Jag tror att det kan vara Guds ord till oss idag: Sök mitt ansikte, sök 
min närhet.  
 
Men hur söker jag Guds närhet. Vi är alla olika människor och vi 
möter och upplever Guds närhet på olika sätt. Två exempel från 
gamla testamentet som kan få representera  ytterligheterna lite är 
profeterna Samuel och Elia. Samuel, han ska utse Saul till den förste 
kungen i Israel, och när det sker så är de alla i profetisk extas berättas 
det om i 1 Sam 10, det är harpor, tamburiner, flöjter och lyra, det är 
dans. Vad vi skulle säga ett ganska karismatiskt möte med Gud helt 
enkelt. Elia hade visat Baalsprofeterna att hans Gud var den störste, 
men så blir han hotad till livet och flyr ut i öknen och i 1 Kung 19, vid 
berget Horeb talar Gud med honom och säger att han ska få uppleva 
ett Guds möte, det kommer en storm, ett jordskalv, eld, men Elia 

upplever inte Guds närvaro förrän Gud kommer och möter honom i ett 
stilla sus. Vad vi skulle säga ett ganska stilla och städat möte med 
Gud.  
 
En del av oss älskar de gamla psalmerna med 
orgelackompanjemang, en del älskar att lovsjunga och tacka Gud 
med modern musik med ett helt rockband som spelar. En del möter 
Gud i dans och kreativitet, en del i den asketiska enkelheten, en del 
känner Guds närvaro när tungotalet ljuder högt och en del i tystnaden 
på en retreat, en del upplever Guds närvaro i kyrkorummet, medan 
andra upplever Gud i naturens stora rum. Många gånger är vi formade 
av våra egna möten med Gud, har vi en gång mött Gud i extasen så 
förväntar vi oss att det är på det sättet som Gud vill möta oss, har vi 
en gång mött Gud i den stilla susningen så förväntar vi oss att det är 
på det sättet Gud vill möta oss. Och ibland tror jag detta begränsar vår 
bild av Gud. Guds ansikte kanske vill möta oss där vi minst anar det. 
Och det är också viktigt att kunna se att det inte finns bättre och 
sämre sätt att möta Guds ansikte, Guds närvaro, det är olika sätt och 
vi måste ha respekt för varandra.  
 
Så det är grunden för predikan idag, men oavsett på vilket sätt vi 
upplever Gud så behöver vi alla då och då tystnaden. Tystnaden är en 
andlig övning, en väg in i själens förvandling. Är du en person som 
tycker om att möta Gud i den stilla susningen så har du oftast lättare 
för denna övning än en person som brukar möta Gud i den profetiska 
extasen. Tystnaden innebär att vi avskärmar oss från alla vardagens 
ljud, från både andras och egna ord, och gör som David skriver i Ps 
37:7 
Var stilla inför Herren, vänta på honom 
 



Ökenfädrena myntade uttrycket ”Att vara pilgrim är att resa i tystnad”. 
I tystnaden upptäcker man de små nyanserna och den starkaste 
gemenskapen kan ibland vara att dela tystnaden med någon annan. 
Det är i tystnaden som vi uppfattar Guds viskningar, i mötet med Guds 
ansikte får vi komma så nära att vi hör Guds läppar viska in i våra liv.  
 
I helgen har vi haft Alphahelg i Timmersdala tillsammans med 
Pingstkyrkan här i stan. Och vi har samtalat om den Helige Ande, vem 
är den Helige Ande, vad gör den Helige Ande och hur kan jag bli fylld 
av den Helige Ande. Vi behöver tystnaden för att lyssna in Andens 
tilltal. Den Helige Ande, Gud själv, viskar ständigt in i våra liv, men 
uppfattar vi det? 
 
Nu kanske du tänker att Gud talar bara till de väldigt andliga, men inte 
till mig, jag är inte så andlig. Men Gud viskar också in i ditt liv! Det 
handlar om att i tystnaden våga lita på att Gud finns där som din Gud, 
din Far, din Räddare. Och våga släppa alla dina både fromma och 
mindre fromma fasader och lita på att Gud som ser dig älskar dig. Det 
är då, i den stunden, när du verkligen vågar vara den du är, som Gud 
vill visa dig vem han är. 
 
Jag fick en gång testa en väldigt praktisk övning. Jag gick på en 
kristen folkhögskola i Jämtland och en lärare sa till oss att ta ett tomt 
papper och en penna och gå ut i skogen i ensamhet och tystnad och 
fråga Gud vad han vill säga till oss. Så fort jag kände något, tyckte 
mig höra Guds viskning inom mig eller tänkte på någon bibelvers så 
skulle jag skriva ner det utan att analysera eller fundera på det jag 
skrev. Sen efter en timme kunde jag kolla på pappret och fundera och 
pröva om det kunde stämma, och om detta var Guds viskningar till 

mig. Vad jag minns kom alla i klassen tillbaka med något på sina 
papper. Gud viskar. 
 
Vi behöver tystnaden idag mitt i den kompakta matta av ljud och 
intryck som många av oss lever i. Vi upplever och möter Gud på olika 
sätt, men vi behöver alla då och då likt pilgrimer bege oss på resan in 
i tystnaden för att kunna uppfatta Guds Andes viskningar. Men inte 
bara lyssna och utan också våga lyda dem. 
 
Men vi lever också i en tid av många olika andliga intryck, och ibland 
möts vi av kristna som säger sig ha hört Guds viskningar och vill dra 
oss med och påverka oss i riktningar som vi kanske känner oss 
taggade och utmanade av, men frågan är om det stämmer. I 
tystnaden kan vi också utveckla en andlig klarsyn som vi behöver 
idag. Jesus talar flera gånger om falska profeter och falska lärare och 
varnar för att gå på en nit och följa dem. Hur kan man känna igen en 
falsk profet idag? 
 
Som avslutning idag ska jag ge dig tre ledtrådar till andlig klarsyn. 
1. Sök friheten. 
2 Kor 3:17  
    Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet.  
Rom 8:6  
    Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid.  
 
Vad kan vi lära av detta? Så snart det finns tvång med i bilden så 
gäller det att du skärper din blick. Det kan vara tvång av olika slag, 
men ofta handlar det om: 

- makt, någon vill kontrollera dig 
- sex, någon vill utnyttja dig 



- ekonomi, någon är ute efter dina pengar 
Kom ihåg att där Guds Ande är, där är frihet, liv och frid. Positivt, eller 
hur? Sök friheten, Guds Ande finns inte i tvång. 
 
2. Pröva allt 
Många av er har hört det för men det tål att upprepas.  
1 Thess 5:19-22  
    Släck inte anden, [20] förakta inga profetior, [21] men pröva allt. Ta 
vara på det som är bra, [22] och avhåll er från allt slags ont. 
 1 Joh 4:1  
    Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från 
Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen.  
 
Alla tilltal, uppmaningar, profetior tål att prövas i ljuset av Guds ord. 
När en person eller ett sammanhang säger att de bygger på Guds 
tilltal, Guds viskningar, men inte är öppna för prövning så skärp din 
blick. Alla predikningar och tilltal och profetior du hör här i Korskyrkan 
är du tillåten att pröva och fundera på – är detta rätt, stämmer det med 
Bibeln? Guds tilltal kan vara mitt i prick och ibland kännas tufft, men är 
det från Gud så handlar det alltid om att han i kärlek vill ditt bästa.  
 
Gud har skapat dig med en hjärna – en del av oss har lite mindre i 
den och andra lite mer, men vi har alla fått möjligheten att pröva. När 
den möjligheten tas ifrån dig så handlar det om att någon inte vill att 
du ska ha möjligheten att se klart. Pröva allt! 
 
3. Se på frukten 
Vi dras ofta till det spektakulära och extraordinära. Men det går inte 
alltid att lita på det. Jesus säger själv i Matt 7:15-17  

    Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får 
men i sitt inre är rovlystna vargar. [16] På deras frukt skall ni känna 
igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? 
[17] Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt.  
 
Så när du känner att du dras med av att det händer så mycket och är 
så fantastiskt så skärp din blick och se vad frukten blir av det 
spektakulära. Gud verkar lika gärna i det fördolda och i det lilla 
sammanhanget. Ibland sker det mer under och tecken ute på gatorna 
i vardagslivet än på de stora arenorna med TV sändning. Välj inte 
ledare att följa utifrån hur mycket som sker runt en person utan utifrån 
vad frukten blir i personens liv.  
 
Vi behöver tystnaden för att kunna höra klart, vad Gud viskar in i mitt 
och ditt liv & vad Gud viskar till vår församling. Vi behöver också 
tystnaden för att kunna se klart, se vad som är sant och äkta, både i 
vårt eget liv och i andra sammanhang.  
 
Nu tänker jag att vi tar 4 minuter av tystnad, och så struntar vi i vad 
alla andra gör och tittar på, också lyssnar vi om det faktiskt är så att 
Gud viskar något till dig just nu. 4 minuter kan tyckas kort och testa 
gärna lite längre stund när du kommer hem, kanske till och med åk 
med på en retreat och gå in i tystnad under en eller flera dagar. När 
de här 4 minuterna har gått så tar du 4 minuter och delar lite med 
någon som sitter bredvid dig om du tyckte att du faktiskt hörde Guds 
viskning och om du vill, men bara om du vill, lite om vad det handlade 
om.  
 
Boktips: Förvandlad i Guds närhet av Anders-Petter Sjödin 
 


