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Idag är det bönsöndagen – en söndag då vi påminns om den fantastiska 

möjlighet vi har att prata med Gud – och att lyssna till honom!! Och det är just 

det som den tredje vanan i vår predikoserie om ”5 vanor som förvandlar mej, dej 

och världen” handlar om – att LYSSNA! Att lyssna till Andens röst. 

 

När vi tänker på bön, så tänker vi ofta på att be för någon, att be om något, 

kanske också att tacka Gud. Men bön handlar ju också om att lyssna. Precis som 

med vilken kompis som helst, så blir det ju inte så roligt om bara EN pratar. Det 

är roligare om vi pratar MED varandra, vilket ju betyder att jag berättar något, 

sen lyssnar jag på dej när du berättar något, och så går samtalet så fram och 

tillbaka. 

 

Jag ska berätta en berättelse om Cornelius, en kille som bodde i en stad som 

hette Caesarea. Det står berättat om honom i Apg 10. Han var officer vid det 

italienska gardet som fanns där. Fast han aldrig hade hört om Jesus, så bad han 

ofta till Gud. Det står om honom att ”han bad alltid till Gud.” En eftermiddag, 

vid tretiden, fick han en syn, och det var som att det verkligen hände på riktigt. 

En ängel kom och hälsade på!! ”Cornelius”, sa ängeln. Och eftersom Cornelius 

var en soldat svarade han, efter att ha hämtat sej från chocken: ”Till er tjänst”. 

Ängeln fortsatte: ”Dina böner har stigit upp till Gud, och han är glad för dom. 

Nu vill Gud berätta något för dej! Sänd några män till Joppe, för att hämta en 

man som heter Simon Petrus. Han bor som gäst hos garvaren Simon som har ett 

hus vid havet.” En garvare är en man som jobbar med skinn och läder så att man 

kan göra fina saker av det. Sen var ängeln borta. Cornelius skickade genast iväg 

tre män till Joppe.  

 

Nästa dag, innan de tre männen hade kommit fram,  hände något spännande i 

Joppe. Det var mitt på dagen, och Petrus gick upp på altanen på taket för att be. 

Eftersom det började bli dags för lunch kände Petrus att han var hungrig – de 

kan man känna ibland när man ber. Men maten var inte färdig än, och i stället så 

Petrus en syn. Han såg hur himlen öppnade sej och en jättestor duk sänktes ner 

mot marken med rep i de fyra hörnen. På duken fanns alla möjliga djur: 

däggdjur, kräldjur och fåglar. Sen hördes en röst: ”Sätt igång Petrus, slakta och 

ät!”. ”Nej!”, sa Petrus. ”Det kan jag bara inte. Jag har aldrig ätit sån här mat 

innan. Det är oren mat. Då hörde han rösten igen, och rösten sa: ”Om Gud säger 

att den här maten är ren och att du kan äta den, så kan du det.” Två gånger till sa 

Petrus: ”Jag kan inte äta den här maten”. ”Jo”, svarade Gud, ”det kan du.” Sen 

drogs duken upp igen.  

 



Nu började Petrus fundera: ”Vad kan detta betyda??” Då viskade Anden till 

honom (för så är det ofta, Anden viskar): Du ska gå ner nu. ”Det står tre män 

och just knackar på dörren, de vill träffa dej. De vill att du följer med dom, och 

du ska göra det. Det är jag som har sänt dom.”  Perus gick ner, hälsade på dom 

och frågade vad de ville. ”Kapten Cornelius blev tillsagd av en helig ängel att be 

dej komma.” Petrus bjöd in dom, och nästa morgon vandrade de till Caesarea. 

Petrus tog också med sej några vänner.  Det tog två dagar att gå dit. Cornelius 

hade väntat på dom, och hade bett sina nära och kära att komma. När Petrus 

kom föll Cornelius på knä framför honom! ”Nej men”, sa Petrus, ”du ska inte 

falla på knä för mej! Jag är bara en vanlig människa som du.” Så reste han 

Cornelius upp, och de gick in och hälsade på alla gästerna. De var ju inte judar, 

och det var Petrus. Hitintill var alla som började tro på Jesus från början judar. 

Och judar ville inte gärna vara tillsammans med människor som inte var judar. 

De ville inte hälsa på dom, och de vill inte äta tillsammans med dom. Men 

Petrus sa: ”För ett par dagar sedan sa Gud åt mej att komma hit, och Gud 

förklarade för mej att jag inte ska göra någon skillnad på folk och folk. Men nu 

undrar jag, varför ville ni att jag skulle komma?” 

 

”Jo”, förklarade Cornelius, ”för några dagar sedan stod jag här hemma och bad. 

Plötsligt stod det en man här , en ängel, och rummet badade i ljus. Han sa att jag 

skulle skicka efter dej. Och nu vill vi höra vad du har att berätta.” ”Jag förstår!” 

utbrast Petrus. ”Nu förstår jag vad Gud ville förklara för mej i den syn som jag 

hade! Gud vill vara med alla människor. Det spelar ingen roll varifrån du 

kommer eller vilket folk du tillhör. Jesus kom inte bara till judarna, utan han 

kom till alla människor! Så  nu ska jag berätta för er om Jesus!” Och så 

berättade Petrus för alla som var där, om Jesus som gick runt och predikade och 

helade människor, och om hur han dog på korset och sedan uppstod. Petrus 

berättade om hur han fick möta Jesus efter han uppstod, och om hur Jesus hade 

sagt åt honom och de andra att gå ut i hela världen och berätta om Jesus. Och 

knappt hade Petrus hunnit berätta färdigt, innan den helige Ande kom över alla 

som satt där. När den helige Ande kommer över människor känns det varmt och 

gott, det känns som att Jesus verkligen står mitt i rummet. Man blir alldeles glad, 

och vill inte göra något annat än att tala om för Jesus hur mycket man tycker om 

honom. Och en del människor börjar tala i tungor, ord som de själva inte förstår, 

men som är ett speciellt kärleksspråk till Gud. Och nu blev Petrus och hans 

vänner förvånade. De hade inte trott att den helige Ande kunde komma till 

människor som inte var judar. Men nu såg de det med egna ögon! Och förstod 

att Gud verkligen älskar alla människor lika mycket, och att Jesus vill vara med 

alla människor. Så Petrus frågade: ”Vill ni bli döpta?”, Och det ville dom.  

 

När Petrus senare kom hem till Jerusalem, blev en del av de andra kristna arga: 

”Du kan ju inte låta utlänningar bli kristna, det är bara judar som kan bli det. 

Hur kunde du överhuvudtaget äta med dom där människorna?” (Känner ni igen 



det från förra söndagens predikan?). Men Petrus förklarade allt från början. Då 

började de förstå att Gud verkligen vill att ALLA, ALLA ska bli kristna. Och då 

började de tacka Gud!! ”Tänk att Guds kärlek inte har några gränser! Den gäller 

verkligen ALLA!” Och nu började kristna på olika ställen att berätta även för de 

som inte var judar om Jesus! 

 

Vilken tur att både Cornelius och Petrus lyssnade på Gud! Ibland talar Gud till 

oss i bilder, i syner. Ibland genom änglar. Ibland som en viskande röst. Ibland 

som en tanke. Men Gud vill tala till oss!! Han har så mycket han vill berätta för 

oss!! 

 

Vi ska få se ett par små draman nu, om hur Gud längtar efter att få prata med 

oss. 

 

Drama 1: Barnen står utanför dörren. Väntar. Någon kommer förbi: Varför står 

ni här och väntar? ”Vi väntar på att någon ska öppna.” Ja, men då kanske ni 

måste knacka på!! De knackar. De bultar. Dörren öppnas. Gud säger: ”Å, vad 

glad jag blir att ni knackar på! Kom in så kan vi prata en stund!”. 

 

Drama 2:  

Gud kommer och knackar på dörren. Han knackar. Han bultar. Dörren öppnas. 

Där står barnen. ”Å”, säger Gud, ”vad jag har längtat efter er! Får jag komma 

in?” 

 

Gud längtar efter att få vara med oss. Han kommer ofta och knackar på vår dörr. 

Ibland hör vi. Ibland inte. Det är så mycket brus omkring oss. Vi kan behöva 

träna oss på att höra honom. Och på samma sätt får vi när som helst knacka på 

hans dörr. Han längtar efter att vi ska komma till honom.  

 

Så, vad kan vi göra för att få som vana att lyssna till Gud? 

 

 

Jag ska avsätta minst ett tillfälle att lyssna till andens röst. 

 

Sätt av en stund, helst i början av veckan, att vara med Gud. 

 

Prata inte bara – lyssna! 

 

1. Avsätt en stund varje vecka. 

2. Röj undan hinder. 

Skön ställning. Bönefilt/bönesjal. För en del är det lättare att röra på sej 

samtidigt, gå, cykla. 

3. Njut av Guds närvaro. 



Sitt tyst och låt den helige ande fylla dej. Han vill bo i dej! Just som du är! 

Vila i hans närvaro. Känn hur han ger styrka till din arm! 

4. Lyssna till Guds maning.  

Hitta balansen mellan att nå ut till andra och att hålla gränser. 

 

Lyssna till vad Gud vill säga om dig 

•Vad gör dig ledsen? 

•Vad gör dig glad?  

•Vad ser du när du tittar på mej? 

•Vad tycker du om när du ser mig? 

•När grät du senast över mig? 

•När skrattade du senast med mig? 

 

Lyssna till hur Gud vill  

visa sig i ditt liv 

•Vad var det bästa som hände idag? 

•Vad var det värsta som hände idag? 

•Hur såg jag Gud i detta? 

•Vad vill Gud säga till mig?  

•Vad vill Gud visa mig? 

•Vad försökte Satan att stjäla från mig? 

•Vad vill jag säga till Gud? 

•Vad är mitt nästa steg? 

 

Lyssna till vad Gud vill  

du ska göra 

•Vem vill du jag ska uppmuntra idag? 

•Vad ser du när du tittar på den personen? 

•Vad känner du när du ser den personen? 

•Finns det något bibelord jag kan dela med henne/honom? Vilket? 

•Finns det något jag kan göra för henne/honom? Vad? 

 

 

Varför ska vi lyssna till Gud? 

- Han vill berätta för oss hur mycket han älskar oss. 

- Han vill ge oss idéer om hur vi kan bry oss om andra, och hur vi kan 

berätta för andra om honom. 

- Han vill hjälpa oss att vara visa när vi möter andra människor, så att vi 

kan hjälpa människor på bästa sätt. 

- Han vill visa oss vad som är rätt och fel, vad vi behöver göra för att vara 

rädda om oss själva och andra. 

 



Så gå nu och lyssna!! Det är som att hela tiden ha en walkie talkie i handen. Rätt 

som det är knastrar det till i den – då är det dags att lyssna! Eller för den delen 

en telefon. Har ni tänkt på vad många gånger om dagen vi kollar i telefonen – är 

det ngn som skickat ett sms, ring, ngn som skrivit ngt på facebook? Precis så vill 

Gud att vi lyssnar in om det är något han vill säga! Han vill att vi har örat vänt 

mot honom.  

 

 

 

 


