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E. G. White, Thoughts from the Mount of Blessing, MB 20.3 (egwwritings.org) Se også Ef. 5,18b.
Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg, 1999), s. 101.
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VEIEN TIL PERSONLIG
OPPVÅKNING
Å være fylt med Den Hellige Ånd.

Hvorfor ble jeg plutselig intenst
opptatt av det som har å gjøre med
”Livet i Den Hellige Ånd”?

Den 14. august 2011, mens jeg var i Kandergrund oppe i fjellene rundt Bern i
Sveits, hadde jeg en erkjennelse av noe viktig som ble veldig klart for meg. Jeg
oppdaget en åndelig årsak til at vi mister en del av våre ungdommer. Jeg ble veldig sjokkert. Jeg tenkte på mine barn og barnebarn. Etter det har jeg vært svært
opptatt av dette temaet.
Nå tror jeg at det er den samme åndelige årsaken som ligger bak mange
av våre problemer, spesielt personlige problemer i lokale menigheter og i den
verdensvide menigheten. Vi mangler Den Hellige Ånd.

Dersom dette er årsaken, er det nødvendig at vi gjør noe med det. Hvis
årsaken blir borte eller kraftig redusert, vil mange problemer bli overflødige
eller løst.
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Hva andre har å si om denne mangelen:
Emil Brunner, en evangelikal reformert teolog, skrev at Den Hellige
Ånd ”har alltid eller mer eller mindre vært teologiens stebarn.” 1
D. Martin LLoyd-Jones: ”Hvis jeg skal si min ærlige mening, er det
ikke noe emne om bibelsk tro som er blitt så oversett i fortiden eller
nåtiden som emnet Den Hellige Ånd …. Jeg er sikker på at det er årsaken til veikheten i evangelikal tro.” 2
LeRoy E. Froom: ”Jeg er overbevist at mangelen på Den Hellige Ånd er
vårt verste problem.” 3
Dwight Nelson: ” Vår menighet har gjennomført en grundig utvikling av
beundringsverdige metoder, planer og aktiviteter, men hvis vi ikke til slutt
innrømmer vår åndelige konkurs [mangel på Den Hellige Ånd], som har fått
et grep på mange av oss pastorer og ledere, vil vi aldri komme lenger enn vår
proforma-kristendom.”4
La oss først bli inspirert av Guds ord om hvordan det er mulig at vi har mange
og sammensatte problemer.
Etter det vil vi se på en appell vår Herre Jesus Kristus ga om Den Hellige Ånd.

1
2
3
4
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Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes, (Lüneburg, 1999), Cover.
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INNLEDNING

FORORD FOR LEDERE OG FRAMTIDIGE LEDERE

OM Å ØKE
RESULTATENE

Kjære leder,
Ønsker du at menigheten skal vokse åndelig og i antall? Men er det virkelig mulig
i dag? Ja, det er definitivt mulig. Hvordan?

Det du har tenkt å gjøre, vil ikke lykkes med styrken
i en hel armé og ikke ved menneskelig kraft.

”Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd,
sier Herren over hærskarene.”
(Sak 4,6b NB)

Hvordan er det meningen at dette skal skje? Jeg tror vi alle fremdeles har noe
å lære her. Trenger vi også å lære av andres erfaring? Jeg er overbevist om det. Må
Herren veilede oss hele veien gjennom sin Ånd.
Erfaringer andre har delt om Veien til personlig oppvåkning, viser at denne lille
boken kan være til verdifull hjelp. Men åndelig og tallmessig vekst forutsetter
mer enn bare å lese en bok én gang eller å dele den ut. Det er nødvendig at ditt
hjerte er involvert. Jeg tør påstå at ditt virkefelt bare blir så stort som du gjør det
til. Ingen kan veilede en annen med mindre han selv har gått veien først. Våre liv,
bønner, vitnesbyrd, samtaler, innflytelse og våre prekener vil Gud gjøre bruk av. Å
lese boken flere ganger ser faktisk ut til å være en nøkkel: Pedagogisk forskning
har vist at det er nødvendig å lese emner som er så viktige for våre liv, mellom
seks og ti ganger før man forstår det grundig. Prøv det i det minste én gang.
Resultatet vil overbevise deg.
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To vitnesbyrd fra en pastor, en pensjonert avdelingsleder, i en union i USA:
1. vitnesbyrd – Jeg leste din bok Veien til personlig oppvåkning tre ganger. Jeg
trodde aldri jeg ville finne så mye ny innsikt om bønn basert på Guds løfter, slik du
har beskrevet. Siden da har Gud oppnådd seire i mitt liv som jeg aldri trodde var
mulig. – Jeg er blitt invitert til å tale ved et sommerstevne. Din bok ga meg emnet.
26. juni 2017 – F. S. (forkortet)
2. vitnesbyrd – … Siden jeg begynte å lese din bok (jeg har lest den 6 ganger
slik boken råder til) og lærte hvordan jeg kunne be med løfter, er mitt liv blitt forvandlet. … Herren ledet meg da jeg skulle forberede en tale på et sommerstevne
om vårt største behov, nemlig forfriskende strømmer av Guds Ånd. I løpet av alle
årene jeg har viet til pastorgjerningen, har jeg aldri følt kraften fra Den Hellige
Ånd bevege tilhørerne slik det skjedde blant de 3000 som var til stede her. – Min
kone har lagt merke til en fullstendig forandring i meg. Jeg er også overrasket
over meg selv. 25. juli 2017 – F. S. (forkortet)
40-dager-konseptet – fra 17 til 65 deltakere
Den lille menigheten i Köln-Kalk, Tyskland, hadde 17 tyske, spanske og
portugisiske medlemmer. Pastor J. Lotze inviterte dem til å holde et 40-dagerkonsept. De studerte en 40-dager-bok i grupper på to og to, der hver av deltakerne ba for fem personer de ikke hadde nådd tidligere med budskapet, og
de tok personlig kontakt med disse. På den 40. dagen hadde de en besøkssabbat og etter det var det en 14-dagers evangelistisk virksomhet. De kunne døpe
13 personer i løpet av kort tid. De gjentok 40-dager-konseptet flere ganger
og har nå vokst til 65 medlemmer i løpet av 4 år. (Les mer om 40-dager-konseptet, og gå til ”TESTIMONIES” No.19 for å finne ut mer om erfaringene fra Köln https://steps-to-personal-revival.info/testimonies/ )
Lugano, italiensktalende del av Sveits – svært sekulært
Pastor Matthias Maag hadde svært gode erfaringer som misjonær i Sør-Afrika
med 40-dager-bøkene av Dennis Smith. Da han kom tilbake til Sveits, startet han
umiddelbart med dette konseptet. Det var 15 døpte det første året [noe som er
svært uvanlig i denne regionen]. En dame hadde vært regelmessig gjest i menigheten i 15 år. I løpet av de 40 dagene bestemte hun seg for dåp.
Ungdom – Mitt navn er Alina van Rensburg og jeg er leder for unge voksne-avdelingen i South Queensland Conference [12.200 medlemmer i Australia]. Jeg
fikk dele boken Veien til personlig oppvåkning med en ung dame i begynnelsen
10
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av dette året og ble helt revet med. Den utforsker akkurat det emnet Gud hadde
lagt i mitt og min manns hjerte: å våkne opp til Den Hellige Ånd i våre liv!! – Jeg
kunne fortelle mange historier, men i sum er vi blitt så velsignet av denne lille boken! Greg Pratt [leder for Spiritual Development-avdelingen i vårt distrikt]
hadde 300 bøker ekstra som jeg distribuerte til alle mine unge-voksne-ledere på
våre ledermøter tidligere i år, og responsen har vært absolutt utrolig. – Så nå vil
jeg gjerne få tak i 150 til for å gi til de unge voksne som kommer på Big Camp i år,
med tanke på å lese den i gruppemøtene.
366 døpte + 35 i dåpsklasse
Sekretæren for Burundi Union, Paul Irakoze, [130.000 medlemmer, 100.000
stk. av Veien til personlig oppvåkning i Kirundi] sa at 320 tidligere medlemmer i
menigheten kom tilbake på grunn av brosjyren vi delte ut. De ble tatt opp ved
ny dåp i mars 2017.
Noen døve leste boken tre ganger – Så delte de sine erfaringer med andre
med redusert hørsel. Resultat: I mars 2017 døpte vi 25 døve personer.
Studietid/bønneuke
I Burundi-unionen hadde de bønneuke for sine 130.000 medlemmer i november 2017 og brukte Veien til personlig oppvåkning igjen. Talene til vår organisasjonssekretær om dette emnet ble kringkastet på adventistradioen hver kveld.
Fanger – Vi distribuerte boken til våre menighetsmedlemmer i Mpimba fengsel. De var tilskyndet av Den Hellige Ånd og begynte å dele sin tro. Sist sabbat ble
21 fanger døpt og 35 forbereder seg til dåp. Dette er en frukt av den lille boken
Veien til personlig oppvåkning. (innlegget er forkortet)
Studenter – Pastor Dwight Nelson, seniorpastor ved Andrews University, fortalte at den lille boken ”… forandret meg innvendig. Jeg ønsker at den skal gjøre det
samme for deg”. Han startet en serie på 3 prekener den 2. september 2017: ”Ground Zero og den nye reformasjonen: Hvordan bli døpt med Den Hellige Ånd.” Han
siterte fra Veien til personlig oppvåkning og anbefalte den til alle. Det førte til
4.000 nedlastinger og en bestilling på nesten 1.000 bøker. Link til disse talene og
hans blogg: https://www.pmchurch.tv/sermons
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Evangelisme – Dwight Nelson skriver på sin blogg 11. oktober 2017 (forkortet
og redigert):
Nittien ”gjester” (som man kaller dem) sluttet seg til Zagreb-adventistene i deres kveldsprogram ”ninety-minute”. … I takknemlighet til deres forbønner må jeg
personlig vitne om at jeg aldri har hatt en erfaring med offentlig evangelisme som
denne i Zagreb i alle årene jeg har vært involvert i evangelisme. Som jeg fortalte
pastorene her ved Pioneer Memorial Church [ved Andrews University], er jeg helt
sikker på at dette var og blir frukten av Den Hellige Ånds egen inngripen dag og
natt i denne byen som respons på samstemmig bønn. Jeg minner dere om at
mange av oss, tilbake i september, begynte å søke Gud om daglig å få være døpt
med Den Hellige Ånd (som Kristus inviterer oss til i Luk 11,13). Og det er derfor jeg
kan være så sikker når jeg tilskriver det jeg personlig erfarte og bevitnet i Zagreb,
direkte til Hans verk. Alt dette sier ingenting om meg – men alt om sannheten i
det Jesus lovte – ”Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere.
Og dere skal være mine vitner…” (Apg 1,8 NB). Så uansett hva vi gjør, la oss ikke gi
avkall på daglig å søke etter Guds Ånds friske, styrkende dåp hver morgen.
Forsoning: Det er mange gode erfaringer om enkeltpersoner og familier (se
erfaring nummer 2/17; 3/31; 3/35; 3/40; 4/52; 4/56). Erfaringer fra hele menigheter
som går fra spenninger, krangler, partier, sårende oppførsel, mangel på tilgivelse,
følelsesutbrudd og personlige angrep til kjærlig og fredelig tilgivelse og forsoning
(erfaring nummer 1/10; 7/84). (https://steps-to-personal-revival.info/testimonies/)
Ung mor- barn: USA: Jeg føler at det er et stort ansvar å oppdra tre små gutter. Jeg ser at mitt eneste håp er å be om at Den Hellige Ånd må fylle meg hver
dag. Etter at jeg leste din bok, har jeg sett hvor stor forandring det har hatt når
det gjelder mine barns oppførsel. Jeg har nå tålmodighet der jeg før ikke hadde
det, jeg har kjærlighet og medfølelse der jeg ellers ville vært frustrert. Og oftere
responderer guttene mine nå mer hjertelig. Det er helt klart at vi vokser, men du
verden så takknemlig jeg er for at jeg forstår den enkle sannheten om hvordan
Jesus kan bo i meg! D. W.
’Hvordan vekke interesse?’: Under denne menyen finner du verdifulle forslag.
En ting som det er enkelt å sette i gang, er lesegrupper (Se pkt. 7. Coordinated
Reading: https://steps-to-personal-revival.info/how-to-generate-interest/). Det
som er mest motiverende, er å arrangere et seminar. Du kan holde det selv, eller
ha en gjestetaler (eller bruke en video). Du kan forbedre erfaringen med et seminar om du har lese-gruppe før eller etter seminaret.
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En anmodning: Kan jeg – som en eldre bror – få anbefale noe? Be og les boken
flere ganger sammen med en som står deg nær. Dette vil ha en tydelig innflytelse
på utviklingen i din gruppe, menighet eller distrikt.
Kunne det neste steget være å dele dine funn og erfaringer med pastorer, forstandere eller andre nøkkelmedlemmer? Det er svært viktig å nå deres hjerter.
Det var slik det startet i Etiopia. I juli 2017 fikk 500 pastorer boken på amharisk
mot slutten av en vekkelsesuke. – I North Philippines Union ble boken presentert
på en bønnekonferanse i Filipino til 1.500 forstandere i juni 2017.
Erfaringer
Vil du dele dine personlige erfaringer i våre blader? Det er stor inspirasjon i
slike vitnesbyrd. Om nødvendig kan også vitnesbyrd deles på:
https://steps-to-personal-revival.info/ (menyvalg Testimonies).
Kjære leder!
La oss vokse i Den Hellige Ånd. Herren selv har gitt oss ordre [MB20.3]:
”La dere konsekvent og vedvarende fylles på nytt av Ånden.”
Kristus i oss og Den Hellige Ånd gjør oss til ”gledesbud” (Jes 40,9). Ikke glem
Jesu siste ord på jorden:
”Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal
være mine vitner…” [evne, utrustning, overnaturlig kraft] (Apg 1,8 NB).
Din bror i Kristus Jesus
Helmut Haubeil
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KAPITTEL 1

JESU MEST VERDIFULLE
GAVE
HVA LÆRTE JESUS OSS
OM DEN HELLIGE ÅND?

Er du kjent med Jesu
mest kraftfulle budskap?

Noen av de første personlige vitnesbyrdene
Tilbake til vår ”første kjærlighet”: En søster skrev til meg:
”Min venn og jeg studerer for tiden 40-dager-boken for tredje gang og veksler
mellom den og boken Veien til personlig oppvåkning. Før vi oppdaget dette materialet, var ikke vår troserfaring og vårt bønneliv hva det en gang hadde vært. Vi
lengtet etter å finne tilbake til ”vår første kjærlighet” igjen. Vi har funnet den!
Vi takker Gud av hele vårt hjerte. Det er så forunderlig hvordan vår kjærlige Gud
svarer bønner og at han åpenbarer hvordan Hans Ånd arbeider – med oss og med
dem vi ber for.” M.S.
Jesus kom inn i våre liv: En annen person skrev om disse to bøkene:
”… de er blitt en stor etterlengtet velsignelse. Som mange andre menighetsmedlemmer, har en søster i vår menighet også alltid opplevd at noe har manglet
i vår troserfaring, og nå har vi det privilegiet å oppleve at Jesus er kommet inn i
våre liv og har begynt å forandre oss. Han arbeider med oss fremdeles, og steg for
steg drar han oss nærmere til seg.” S.K.
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KAPITTEL 1

JESU MEST VERDIFULLE GAVE

Stilte Jesu disipler seg selv det spørsmålet: Hvordan kan Jesus utøve så stor
innflytelse? Kanskje det hadde noe å gjøre med Hans bønneliv? Det var nok derfor de spurte Ham: ”Herre, lær oss å be.” Jesus svarte på det de spurte om.
Hans undervisning om bønn i Lukas 11,1-13 har tre deler: Herrens bønn, lignelsen om vennen som kommer ved midnatt og som et klimaks, den vedvarende
bønnen om Den Hellige Ånd.
I lignelsen (vers 5-8) kommer det noen besøkende hjem til en mann sent om
kvelden, og han har ikke noe å by ham å spise. På grunn av dette behovet går
han straks over til naboen. Han forklarer ham at ”jeg har ikke noe å by ham,” og
ber om brød. Han fortsetter å be om dette til han til slutt får brød. Nå har han
brød – livets brød – for seg selv og gjesten. Han har noe til seg selv og kan også
dele med andre.
Nå kobler Jesus denne lignelsen (problem: Jeg har ikke noe) med å be om Den
Hellige Ånd. Han sier: ” Og jeg sier dere: Be, så skal dere få” (Luk 11,9 N11BM). Så
kommer følgende:

Jesu sterke appell: Be derfor om Den Hellige Ånd
Dette er en spesiell bibeltekst der Jesus legger vekt på budet om å be om Den
Hellige Ånd. Jeg vet ikke om noen annen tekst hvor Jesus så inntrengende ber
om å legge oss noe på hjertet. Disse versene finner vi altså i Hans undervisning
om å be. Ti ganger sa Han ettertrykkelig at vi skulle be om Den Hellige Ånd. Lukas
11,9-13 NB:
”Og jeg sier dere: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det
lukkes opp for dere. For hver den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og
den som banker på, for ham skal det lukkes opp. Hvem av dere som er far, vil gi sønnen sin en stein når han ber om et brød? Eller når han ber om en fisk, gi ham en orm
i stedet for fisken? Eller når han ber om et egg, gi ham en skorpion? Hvis da dere
som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal da den himmelske
Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham."
I disse få versene brukte Jesus verbet ”be” seks ganger; så erstatter han ”be”
og forsterker det med ”let” to ganger – aktiv handling – og to ganger til med
”bank på” – også et aktivt ord.
Viser Han oss ikke klart at vi må gå til aktiv handling for å bli fylt med Den
Hellige Ånd? Det siste ”be” står på gresk i presens aktiv partisipp [bedende, overs.
anm.]. Det betyr at vi ikke skal be bare én gang, men heller at vi skal be kontinuerlig.
Her legger ikke Jesus vekt på bare det å be, men forventer også at vi gjør dette
vedvarende. Åpenbart ønsker Han å vekke vår lengsel etter Den Hellige Ånd med
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denne kjærlige invitasjonen. En slik inntrengende innbydelse viser at Jesus var
overbevist om at vi ville gå glipp av noe avgjørende dersom vi ikke kontinuerlig
ber om utgytelse av Den Hellige Ånd. Det er klart at Han retter vår oppmerksomhet mot det faktum at vi absolutt trenger Den Hellige Ånd. På denne måten
ønsker Han at vi kontinuerlig skal ta imot rike velsignelser fra Den Hellige Ånd.
I boken Ord som lever står det:
”Gud sier ikke: Be én gang, så skal du skal få. Han oppfordrer oss til å bli ved
med å be – utrettelig. Den stadige, vedholdende bønn gjør at den som ber, blir
mer alvorlig innstilt. Den gir ham en økende lengsel etter å få de ting han ber
om.” 1
Jesus ga tre eksempler på en atferd man ikke en gang kan forestille seg hos
jordiske fedre. Han ville vise oss at det er enda vanskeligere å forestille seg at
vår himmelske Far ikke ville gi oss Den Hellige Ånd når vi ber om det. Jesus vil
at vi skal være sikker på å motta Ånden når vi ber på riktig måte. Med dette og
andre løfter, kan vi be i tro og vite at vi allerede har mottatt det vi ba om. (1 Joh
5,14-15; mer informasjon i kapittel 5.)
Denne spesielle innbydelsen viser oss, ifølge Jesus, at vi mangler noe vi trenger når vi ikke vedvarende ber om Ånden. Han vil at vi kontinuerlig skal erfare rike
velsignelser fra Den Hellige Ånd.
Denne delen av Hans undervisning om bønn er en unik prosess. Den Hellige
Ånd er Guds største gave – en gave som fører alle andre gaver med seg. Dette var
Jesu fremste gave til sine disipler og et klart bevis på hans kjærlighet. Jeg tenker
at vi kan forstå at man ikke kan presse en slik gave på noen. Den blir bare gitt til
dem som uttrykkelig ønsker denne gaven og verdsetter den.
Ånden vil bli gitt til dem som har overgitt sine liv; Han blir gitt til dem som
lever i et kontinuerlig forpliktende forhold til Jesus. (Joh 15,4-5.) At man slik er
forpliktet, kommer til uttrykk på denne måten:

1
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En lengsel etter Gud (”om noen tørster” Joh 7,37).
Tror på Gud (”den som tror på meg, som Skriften har sagt” Joh 7,38).
Helt overgitt som resultat av å tro på Gud (”levende og hellig offer til Guds
behag” Rom 12,1).
Oppgi sin egen vei, gå på Guds vei og gjøre det etter Guds vilje (”omvend dere
og la dere alle døpe” Ap. 2,38).
Følger Gud i alt (”dem som lyder Ham” Apg 5,32).
Ikke legge onde planer (”dersom jeg hadde urett for øye i mitt hjerte, så ville
Herren ikke høre” Sal 66,18).
Innse og innrømme vårt store behov (”jeg har ikke noe” Luk 11,6).
Kontinuerlig be om Den Hellige Ånd (Luk 11,9-13)
Kan du ikke se i disse forventningene Gud har til oss, hvor verdifull denne gaven
er? Når du tenker over alle disse betingelsene, vil du sannsynligvis finne mangler
hos deg selv.
Jeg har gjort det til en vane å be daglig om en lengsel etter Den Hellige Ånd
i forbindelse med Joh 7,37 NB: ”Om noen tørster, han komme til meg og drikke!” 2
Vi kan be: ”Herre Jesus, jeg sier helt og fullt ja til alle vilkårene for å motta
Den Hellige Ånd. Jeg ber oppriktig at du nå – i dag – oppfyller dem i meg. ” Vår
vidunderlige Gud er der for oss, også når det gjelder å oppfylle betingelsene.

Den Hellige Ånd er kilden til et rikt liv
Ifølge Jesus selv, hvorfor kom Han til denne jorden? Han sa: ”Jeg er kommet
for at de skal ha liv og ha overflod.” (Joh 10,10 NB.)
Jesus ønsker at vi skal oppleve dette nye livet nå og fortsette med det i en
helt ny dimensjon, som et evig liv i Guds rike etter Hans andre komme.
Han viser oss også at kilden til et rikt liv er Den Hellige Ånd: ”Om noen tørster, han komme til meg og drikke! Den som tror på meg, som Skriften har sagt,
fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den
Ånd de skulle få…” (Joh 7,37b-39 NB.)
”Strømmer av levende vann” – er ikke det en god sammenligning med et
rikt liv?

2

Det kan være verdt å be med løfter. Hvis du ønsker å vite mer om dette, vennligst les kapittel 4 i denne
boken.
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Mens Han levde her på jorden, ga Jesus
oss et tilsvarende eksempel?
Vi vet at Maria unnfanget Jesus ved Den Hellige Ånd (Matt 1,18). Vi vet at etter at Han ble døpt, ba Han: ”Og Den Hellige Ånd kom ned over Ham i legemlig
skikkelse, som en due” (Lukas 3,22 NB). Under disse omstendighetene, var det
nødvendig og viktig at Han mottok Den Hellige Ånd hver dag? Jeg siterer fra E.
G. White:
“Morgen etter morgen talte Han med sin Far i himmelen idet Han daglig
mottok Den Hellige Ånds dåp på ny.” 3
Her er en uttalelse i Acts of the Apostles [Apostlenes liv og virksomhet]:
”For en trofast arbeider er det en stor oppmuntring at selv Kristus under oppholdet her i verden hver dag vendte seg til Gud for å motta mer av Hans nåde.” 4
Jesus var virkelig et eksempel for oss i dette. Vi må spørre oss selv: Hvis Jesus
hver dag trengte en fornyelse fra Den Hellige Ånd, hvor mye viktigere er det for
deg og meg?
Apostelen Paulus forsto virkelig Jesu hensikt. I sitt brev til menigheten i Efesos
stadfester han i kapittel 1,13 at de var blitt beseglet av Den Hellige Ånd da de ble
troende. I kapittel 3,16-17 oppfordrer han dem til å være sterke i Ånden og i kapittel 5,18 (NB) kaller Paulus, som utvalgt apostel, efeserne til å ”…bli fylt av Ånden”
eller ”la dere bli kontinuerlig og gjentatte ganger igjen bli fylt med Ånden.”5 Vi
ser at selv om vi tok imot Den Hellige Ånd da vi ble født på nytt, trenger vi en
daglig oppfriskning. Det er viktig for det åndelige livet og vår kristne vekst, daglig
å bli fylt med Den Hellige Ånd.
Lærerveiledningen for sabbatsskoleleksen sier følgende om Ef 5,18:
”Hva er dåpen med Ånden… Ifølge Apg 1,8 forklarte Jesus dette med et
parallelluttrykk. Dere blir ”døpt med Den Hellige Ånd” (Apg 1,5) ”når Den
Hellige Ånd kommer over dere (Apg 1,8). Å bli døpt er å bli totalt omsluttet av
noe, vanligvis vann. Det omslutter hele personen. Dåpen med Den Hellige Ånd

3
4
5
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betyr å være helt under påvirkning av Ånden, helt ”fylt av Ånden” (Ef 5,18). Dette er ikke noen en gang for alle-erfaring, men noe som stadig må fornyes.” 6
Paulus beskriver dette i Ef 5,18b med formen han bruker av verbet ’fylle’ på gresk
[presens passiv imperativ, overs. anm.].

Jesu avskjedsord og Den Hellige Ånd
I Jesu avskjedsord formidlet han glede og håp ved å fortelle dem at Den Hellige Ånd ville komme i Hans sted. Jesus forteller disiplene noe overraskende i Joh
16,7 (NB):
”Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal
jeg sende Ham til dere.”

En ny fordelaktig løsning
Jesus fortalte disiplene noe overraskende: ”Det er til gagn for dere at jeg går bort.”
Dette betyr at den nye løsningen, at Han er med oss ved Den Hellige Ånd, er
mer fordelaktig enn om Jesus var personlig til stede. På den måten er Han ikke
begrenset, snarere betyr det at Han kan være med hver enkelt uansett hvor Han
er akkurat nå.

Et personlig vitnesbyrd fra en lærer
og en av hennes elever:
Da boken Veien til personlig oppvåkning av H. Haubeil ble delt ut i menigheten
min for rundt ett år siden, leste jeg gjennom den veldig hurtig. Allerede mens jeg
leste den hadde jeg flere erfaringer med Gud enn noen gang før – og dette fascinerte og oppmuntret meg.
I vedlegget til boken fant jeg følgende anbefaling:
”Pedagogisk forskning har vist at det er nødvendig å lese eller lytte til et
viktig emne seks til ti ganger før vi har forstått det på en grundig måte.”

6

Sabbath School Study Guide 17. juli 2014. (jfr. https://issuu.com/58ienbil/docs/bs_bibelstudier_32014/1?ff=true&e=7660561/8037087, s. 29).
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Denne oppmuntringen fanget min oppmerksomhet: ”Prøv det hvert fall én
gang. Resultatet vil overbevise deg.”
Jeg ønsket å oppleve det, og allerede etter tredje gjennomlesning ble jeg grepet av innholdet og ble fylt av en dyp kjærlighet til vår Frelser, noe jeg har lengtet
etter hele mitt liv. I løpet av to måneder hadde jeg lest boken seks ganger, og det
var verdt det.
Det var som om jeg kunne forstå hvordan det ville oppleves når Jesus kommer
nær til oss og vi kan se inn i Hans rene, vennlige og kjærlige øyne. Fra da av ønsket
jeg aldri å være uten denne gleden i Frelseren.
Om morgenen våknet jeg med en lengsel etter min morgenandakt så jeg igjen
kunne oppleve fellesskap med Gud, og gjennom dagen ba jeg stille om at Den
Hellige Ånd ville hjelpe meg med mine tanker under de samtalene jeg hadde,
med mitt eksempel mens jeg underviste og kommuniserte.
Når en elev krevde oppmerksomhet med tilhørende atferd, ga Gud meg styrke
og visdom til å håndtere det.
Siden da har mine arbeidsdager vært fylt av min Skapers nærhet. Han hjelper
meg bokstavelig talt i mitt dagligliv. Nå ber jeg hver morgen og innimellom i
løpet av dagen om utgytelse av Den Hellige Ånd. Det er som om du er nærmere
himmelen og allerede kan smake hvordan det vil være der.
Mens jeg leste boken, falt det meg inn en tanke at mine elever i skolen også
burde få del i denne erfaringen. Like etterpå hadde jeg en av mine mest fantastiske
erfaringer med hvordan Den Hellige Ånd kan arbeide med unge menneskers
hjerter.

En 13-årig tøffing og Den Hellige Ånd
Det hele startet et år før jeg leste boken Veien til personlig oppvåkning. En ny elev
kom til vår skole, og i løpet av få dager var vår fredelige oase forvandlet til et tøft
rom med mange basketak. Gutten var 13 år da, han var den største av alle barna
og tilsvarende sterk. Mange ting som vi hadde lært i løpet av skoleåret og som
hadde båret gode frukter, syntes å fordufte på et øyeblikk.
La ham fortelle om seg selv:
”Da jeg kom til min nåværende skole, hadde jeg ingen idé om hva som ventet
meg. Den andre dagen på skolen lot jeg meg provosere, klikket og begynte å slåss
med en klassekamerat. Jeg slo ham, selv om han var betydelig svakere enn meg,
skjelte ham ut og ville ikke se ham igjen.
Senere innså jeg min feil og ba om unnskyldning, slik jeg hadde pleid å gjøre
tidligere. Etter det hadde jeg en samtale med rektor. De neste månedene begyn20
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te det å skje noe inni meg. Det er forbausende at denne prosessen begynte først
nå, siden jeg er sønn av en pastor. Jeg begynte å bruke mer tid med Jesus.”
Jeg tenkte at denne unge mannen trengte ekstra spesiell oppfølging. Han var
klar over sine feil, angret og prøvde igjen, men hans suksess i egen kraft varte
ikke lenge. Til å begynne med gikk det nesten ikke en dag uten at han kom opp i
slåssing, men gradvis gikk det bedre.
Etter seks måneder sa han at han trodde det var bønnene som hadde brakt
ham nærmere Gud. I mellomtiden hadde han begynt å be om kraft om morgenen. Hans sinneutbrudd ble sjeldnere.
Elleve måneder hadde gått siden han kom til vår skole, og vi kunne se stadige
forbedringer. Men hans sinne, hans banning og hans vrede var ikke permanent
under kontroll.
Det var bare naturlig – han prøvde i sin egen kraft og forståelse, som virket
noen ganger og andre ganger ikke i det hele tatt. Våre bønner hadde oppnådd noe,
men hans tankesett var fortsatt ikke helt bra, og Den Hellige Ånds fornyende kraft
manglet.
Hva godt gjør det når en person ser sine feil, prøver å kontrollere sitt temperament og i det neste øyeblikk feiler igjen? På den tiden, da jeg innså at jeg ikke hadde mer å gi, fikk jeg boken jeg nevnte ovenfor. Den kom akkurat i rette tid. Da gikk
det opp for meg hva vi manglet. Det var kraften fra Den Hellige Ånd. Vi hadde ikke
engang bedt Ham om å hjelpe oss!
Siden jeg var blitt grepet av innholdet i Veien til personlig oppvåkning, tok jeg
mot til meg og spurte gutten om han noen gang hadde bedt om Den Hellige
Ånd. Nei, det hadde han aldri. Så prøvde jeg å få ham interessert i denne boken.
Likevel ga jeg den ikke til ham. Han burde virkelig ønske den. Og ikke lenge etter
kom han og spurte etter boken.
Slik beskriver han det selv:
”I november 2012 ga læreren min meg boken Veien til personlig oppvåkning.
Jeg begynte ivrig å lese i den. På den tiden var jeg ikke ordentlig kjent med hvordan Den Hellige Ånd virket.”
I løpet av de første dagene hadde han slukt nesten to kapitler og så spurte
han hvor mange ganger jeg hadde lest boken. Så begynte han å lese kapitlene
igjen og ville gjøre akkurat det boken anbefalte, å lese den 6-10 ganger.
Siden da har mye forandret seg. Fra desember 2012 var det slutt på slåssing og
basketak – jeg kunne nesten ikke tro det. De guttene han hadde banket opp hver
dag, ble nå hans venner, og de hadde en harmonisk omgangsform.
Han har forandret seg totalt – han er høflig og vennlig, og et fredelig lynne
har tatt over i stedet for hans aggressive natur. Hans klassekamerater bekrefter
21

at Gud var i virksomhet her. Man kunne se frukten hver dag. Til Guds ære vil jeg
nevne at gutten ba om å bli døpt i juni 2013. Hvis ikke det skyldtes Den Hellige
Ånd, så...
Jeg hadde alltid tenkt at jeg kunne håndtere et barn og få det til å ta til forstanden. Tålmodighet, oppmerksomhet og mange samtaler ville gjøre det, men
det virket ikke slik over lang tid. Gud måtte gripe inn og lære meg at det er Hans
Ånd som gjør det umulige mulig.
Den dagen denne gutten er i himmelen, vet jeg at det var Gud som sørget for
at det gikk slik. Da jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre, og forsto at jeg ikke lenger
kunne veilede ham, begynte Gud sitt radikale arbeid med ham. Det oppmuntrer
meg å se at det ikke finnes noen håpløse tilfeller for Gud. C. P.

Bønn: Far i himmelen, takk for Jesu inntrengende invitasjon til å be om
Den Hellige Ånd. Jeg er lei for de tapene jeg har hatt på grunn av mangel på
Den Hellige Ånd. Jeg trenger guddommelig hjelp slik at Jesus kan bli større i
meg. Jeg trenger Hans hjelp på alle områder i mitt liv. Takk for at Den Hellige
Ånd kan forandre min karakter og kan sette meg i stand til å høre til i Guds
rike. Jeg overgir meg helt og fullt til Dine velsignelser. Hjelp meg til å vokse i
kunnskap om Den Hellige Ånd. Amen.
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KAPITTEL 2

HVA ER FOKUS FOR
VÅRE PROBLEMER?
Er det en åndelig årsak til våre problemer?
Er årsaken at vi mangler Den Hellige Ånd?

ÅRSAKEN TIL VÅRE MANGLER
Bibelens svar er: ”Dere har ikke fordi dere ikke ber. Dere ber og får ikke, fordi dere ber
ille (etter et kjødelig sinn, Rom 8,5-7), for å sløse det bort i deres lyster” (Jak 4,2b-3).
Vår Herre Jesus ga en kjærlig invitasjon og insisterte på at vi må be om Den
Hellige Ånd (Luk 11,9-13). Vi forstår at vi må gjøre dette kontinuerlig. I det tredje
kapitlet skal vi se nærmere på dette.
”De taler om Kristus og om Den Hellige Ånd, men det er til ingen nytte for
dem. De overgir seg ikke fullt ut til å bli veiledet og behersket av de guddommelige krefter.” 7
Vi har bedt om en vekkelse over tid. Dette er verdifullt. Ellen G. White sa:
”Det menighetene trenger nå, er å bli døpt av Den Hellige Ånd.” 8

7
8

Ellen G. White, The Desire of Ages, (1898), s. 672 (jfr. Alfa og Omega, bind 5, s. 224).
Ellen G. White, Manuscript Releases Vol. 7, s. 267.
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“Hvorfor hungrer og tørster vi ikke etter Åndens gave når det er på den måten
vi kan få kraft? Hvorfor snakker vi ikke om det, ber om det, forkynner det?” 9
Det er godt at vi snakker om vekkelse, men vi burde ikke bare be om det. Som
Mark Finley sier det, vi må ”praktisere de bibelske prinsippene for vekkelse.” 10
Kan jeg få invitere deg til å ta de nødvendige stegene for en personlig oppvåkning? For mange vil det føre til et mer kraftfullt og rikt liv.
Først må vi analysere problemet. Vi må gjøre det på en grundig måte, ellers
er det en fare for at vi vurderer en forandring som verken nødvendig eller viktig.
Deretter må vi lete etter Guds løsning, som gir stor velsignelse, og finne ut hvordan den skal settes ut i livet og erfares.
Vår mangel på Den Hellige Ånd betyr ikke at alt vi har gjort før, har vært forgjeves. Mange tiltak og planer er veldig gode. Gud har uten tvil velsignet våre
menneskelige anstrengelser. Men hvor mye bedre hadde ikke resultatene vært
og hvor mye bedre ville ikke vår situasjon nå ha vært om vi kunne leve med, eller
leve nærmere, Den Hellige Ånd? Bare Gud vet det.
Slik har det gjerne vært før og slik vil det kunne gå i framtiden som Henry T.
Backaby skriver:
”Han (Gud) kunne utføre mer på seks måneder med et folk som har overgitt
seg til Ham, enn vi kunne utføre på seksti år uten Ham.”11
Det gjelder å gå i den riktige retningen fra starten av under Guds ledelse og
dermed oppnå mye større effektivitet (gjennomføringskraft). Det er tilfelle når vi
er fylt med Den Hellige Ånd.
Eksempel: Noen holder en preken. Når han er ferdig med talen, er det kanskje
ingen, noen få, mange eller alle tar imot budskapet. Hvis mange eller alle tar
imot budskapet og setter det ut i livet, da er det høy effektivitet. Det er en virkning som Den Hellige Ånd gir.

9
10
11
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TRE ULIKE GRUPPER OG DERES PERSONLIGE
RELASJON TIL GUD
Guds ord skjelner mellom tre ulike grupper når det gjelder deres personlige
forhold til Gud. Innenfor hver av disse gruppene er det forskjellige avskygninger
avhengig av oppdragelsen hjemmefra, karakter, selvutvikling, alder, kultur, utdanning osv. Men tross alle disse ulikhetene er det likevel bare tre grunnleggende holdninger til Gud.
Ingen relasjon – Bibelen kaller dette det naturlige/sjelelige menneske.
Hel, ekte relasjon – Bibelen kaller denne personen åndelig.
Splittet eller simulert relasjon – Bibelen beskriver denne personen som kjødelig.
Betegnelsene ”naturlig/sjelelig”, ”åndelig” og ”kjødelig” i Guds ord er ikke evalueringer i dette tilfellet. De beskriver bare en persons forhold til Gud.
Disse gruppene er beskrevet i 1 Korinterne 2,14-16; 3,1-4. Først vil vi bare se litt
overfladisk på det naturlige menneske, som lever i verden. Et raskt blikk på de to
gruppene i menigheten vil hjelpe oss til å forstå hvor problemet stort sett ligger.
Det viktigste er å finne ut hvilken gruppe du tilhører. Da vil vår gjennomgang
hjelpe deg til en selv-diagnose. Vi ønsker her å se på våre egne liv, ikke andres.
Hva er kriteriene for å bli plassert i den ene gruppen eller den andre? Det vil vi
avgjøre i hver av de tre gruppene etter deres personlige relasjon til Den Hellige
Ånd.

Det naturlige/sjelelige menneske
”Men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er
en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig
vis” (1 Kor 2,14 NB).
Det naturlige/sjelelige menneske har absolutt ingen relasjon til Den Hellige
Ånd. Han lever i verden og søker ikke etter Gud i det hele tatt, eller bare av og til.
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Det åndelige og kjødelige menneske er i menigheten
Disse to gruppene leser vi hovedsakelig om i 1 Korinterne 2 og 3 så vel som i Romerne 8,1-17 og Galaterne 4 og 6. Vi bør merke oss at kriteriet for disse to gruppene
er deres relasjon til Den Hellige Ånd. Det er fordi Gud har fastsatt at Den Hellige
Ånd er vår eneste forbindelse til himmelen. (Se: Alfa og Omega, bind 4, s. 275-276
[DA 322]; Matt 12,32.) ”Kom til Jesus med hele ditt hjerte, så kan du ta imot Hans
velsignelse.” 12

Det åndelige menighetsmedlem
La oss lese 1 Korinterne 2,15-16:
”Den åndelige derimot kan dømme om alle ting, men om ham selv kan ingen
dømme. For hvem kjente Herrens sinn, så han kunne undervise Ham? Men vi har
Kristi sinn.” (NB)
”Men det mennesket som har Ånden, kan dømme om alt, og selv kan det ikke
bedømmes av noen. For hvem kjente Herrens sinn så han kan gi ham råd? Men vi
har Kristi sinn!” (N11BM)
Den åndelige personen er en sann kristen. Han kalles ”åndelig” fordi han er
fylt med Den Hellige Ånd. Også her er forholdet til Den Hellige Ånd kriteriet for å
betegnes som en åndelig person. Han har en god og voksende relasjon til Den
Hellige Ånd. Jesus er ”i sentrum av hans liv”; vi sier noen ganger også at Jesus
er på vårt hjertes trone. Den åndelige personen har overgitt seg helt og fullt til
Jesus, og som hovedregel bekreftes dette av at han hver dag overgir seg til Jesus
om morgenen med alt han er og har. I Laodikeabudskapet kalles han ”varm”, i
lignelsen om de ti jomfruene kalles de ”kloke”. Romerne 8,1-17 og Galaterne 5 forteller oss mer om ham. Han erfarer å ”ha liv og ha overflod” (Joh 10,10). Og Paulus
skriver: ”…så dere kan bli fylt til hele Guds fylde” (Ef 3,19; Kol 2,9).

Det kjødelige menighetsmedlem
En person kan ha vært medlem en kort tid eller i mange år og likevel være et
kjødelig menighetsmedlem. Dersom du, til din overraskelse, finner ut at du er en
kjødelig kristen for tiden, vær da ikke urolig på grunn av det, men vær heller glad,
for du har mulighet til å endre på det nå med en gang. Du vil oppleve stor glede
gjennom et liv med Den Hellige Ånd. Jeg er overbevist om at de fleste kjødelige

12
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kristne er uvitende om sin tilstand og har et ønske om bedre erfaringer gjennom
sin tro. Deres uvitenhet er ofte ikke deres egen feil en gang. Tenk over dette: Du
vil oppleve stor glede i hjertet gjennom livet med Kristus ved Den Hellige Ånd.
(Jesus sier i Joh 15,11: ”… og deres glede bli fullkommen.”) Gjennom denne forandringen vil du steg for steg oppleve å ha liv og overflod sier Jesus (Joh 10,10) – mer
om dette senere) og du vil ha et velbegrunnet håp om evig liv.

Bønn: Far i himmelen, vær så snill og gjør meg villig til å stille meg selv
dette spørsmålet. Dersom jeg er en kjødelig kristen, vær så snill og hjelp meg
til å forstå det nå. Gjør meg villig til alt du ønsker. Vær så snill og led meg
til et lykkelig kristenliv – til det lovte liv i overﬂod, og evig liv. Vær så snill og
forny mitt hjerte. Takk for at du svarer på min bønn. Amen

La oss lese hva apostelen Paulus hadde å si til kjødelige menighetsmedlemmer i 1 Korinterne 3,1-4 (NB): ”Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Melk gav jeg dere å drikke,
ikke fast føde. For dere tålte det ennå ikke. Heller ikke nå tåler dere det. For dere er
ennå kjødelige. Når det er misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da kjødelige
og vandrer på menneskelig vis? Når en sier: Jeg holder meg til Paulus! – og en annen: Jeg holder meg til Apollos! – er dere ikke da kjødelige?”
Kan du klart se her at kriteriet for å bli utpekt til å være i denne gruppen, er
det personlige forholdet til Den Hellige Ånd? I disse få versene nevner apostelen
Paulus fire ganger at de er kjødelige. Hva menes med kjødelig? Det betyr: Denne
personen lever i kraft av kjødet, det vil si den normale styrke, og de evner en person har. Dessuten betyr det at han ikke er fylt med Den Hellige Ånd eller ikke er
tilstrekkelig fylt med Den Hellige Ånd.
Noen tenker at denne gruppen består av folk som lever i skamløs synd. Men
det er bare én av mange nyanser i denne gruppen. Jeg ønsker igjen å legge vekt
på at det er stor ulikhet blant personer innenfor disse gruppene.
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Paulus henvendte seg til kjødelige folk som ”kjære brødre”. Dette viser at han
hadde å gjøre med menighetsmedlemmer. Paulus kunne ikke tale til dem som til
åndelige. Det betyr: De var ikke fylt med Den Hellige Ånd eller var ikke tilstrekkelig fylt med Den Hellige Ånd. Han måtte henvende seg til dem ”som til småbarn
i Kristus”. Dette viser at de ikke hadde vokst i tro slik de burde. En person kan ha
stor bibelkunnskap og likevel ikke vokse åndelig. Åndelig vekst har å gjøre med vår
fullstendige innvielse til Jesus og et vedvarende liv i Den Hellige Ånd.
Mange kjødelige kristne føler seg utilfreds, skuffet, uten mening eller er under
konstant anstrengelse i sitt åndelige liv.
Andre kjødelige menighetsmedlemmer er blitt vant til denne tilstanden, eller
er tilfreds med den. De sier: ”Vi er bare syndere! Vi kan ikke gjøre noe med det.”
Andre kjødelige kristne kan være entusiastiske. De er glade for at de kjenner
Bibelens sannhet. Kjødelige menighetsmedlemmer kan være veldig aktive og til
og med ha lederverv i den lokale menighet eller sentralt i kirken. Kan hende de
gjør en hel del for Gud.
Matt 7,22-23 (NB): ”Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke
profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige
gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere.
Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven!”
Hvor lå problemet? Jesus sa at Han ikke kjente dem. De hadde i virkeligheten
ikke en relasjon til Kristus, men bare et simulert forhold. Enten hadde de ikke
virkelig forpliktet seg eller forholdet var ikke holdt ved like. Jesus levde ikke i deres hjerter gjennom Den Hellige Ånd. Derfor hadde de heller ikke et personlig
forhold til Kristus. ”Slik kan det også være en tilsynelatende forbindelse med
Kristus...”13 Når er Kristus ikke i oss? Jeg leste noen alvorlige ord om dette. Før jeg
nevner dem, vil jeg understreke at vi kan være fri for alt dette om vi lever et liv i
Den Hellige Ånd:
”Et sinnelag som er motsatt av Kristi sinnelag, vil fornekte Ham, uansett bekjennelse. Mennesker kan fornekte Kristus ved å snakke ondt om andre, ved tåpelig
tale og ved usanne og uvennlige ord. De kan fornekte ham ved å unndra seg livets byrder og ved å hengi seg til syndige fornøyelser. De kan fornekte Ham ved
å følge verdens skikker, ved uhøflig opptreden, ved å dyrke sine egne meninger,
13
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E. G. White, The Desire of Ages, (1898), s. 676 (jfr. Alfa og omega, Norsk Bokforlag (1990), bind 5,
s. 228).
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”

Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn,
at dere fremstiller deres legemer som et levende og
hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige
gudstjeneste.

“

ved å rettferdiggjøre seg selv, ved å kjæle for tvil, ved å nære unødige bekymringer og ved å bli værende i mørket. På alle disse forskjellige måter erklærer
de at Kristus ikke er i dem.” 14
Dette kan hurtig forandres ved Guds nåde. Vi vil komme tilbake til dette i tredje og femte kapittel.

Hvorfor er det viktig å overgi våre liv
og forplikte oss overfor Gud?
Guds ord sier: ”Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres
åndelige gudstjeneste (Rom 12,1 NB).
”Gud ønsker å helbrede oss og sette oss fri [fra vårt egoistiske tyranni og syndens fangenskap] , men fordi dette krever fullstendig forvandling, en fornyelse av hele vår natur, må vi overgi oss helt til Ham.”15
Vårt ego er fornærmet, sjalu, irritert, forarget osv. Gud ønsker å sette oss fri fra
disse holdningene.
”Han innbyr oss til å overgi oss til Ham slik at han kan utføre sin vilje i oss. Det
avhenger av oss selv om vi vil velge å bli frigjort fra syndens trelldom og få del
i Guds barns herlige frihet.”16
14
15
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E. G. White, The Desire of Ages, (1898), s.357 (jfr. Alfa og omega, Norsk Bokforlag (1990), bind 4,
s. 307-308).
E. G. White, Steps to Christ (1892), s. 43.2 (jfr. Veien til Kristus, Norsk Bokforlag, 2015, s. 46).
E. G. White, Steps to Christ (1892), s. 43.4 (jfr. Veien til Kristus, Norsk Bokforlag, 2015, s. 46).
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Guds respons på overgivelse til Ham er gjenfødelse (Joh 3,1-21). Og så gjelder
det å forbli overgitt (Joh 15,1-17). Vi vil se mer på dette i kapittel tre.
Morris Venden skriver om å overgi våre liv til Gud:
”Det finnes ikke delvis overgivelse. Det er ikke mer mulig med delvis overgivelse enn å være bare litt gravid. Enten så er du det, eller så er du det ikke. Det
er ikke noen middelvei.” 17
Ellen White sa følgende om daglig overgivelse:
”Bare de som vil være Kristi medarbeidere, og som vil si: Herre, alt det jeg har
og er, tilhører deg, vil bli anerkjent som Guds sønner og døtre.”18
En person kan altså være i menigheten og likevel være fortapt. Så tragisk!
(Lignelsen om de ti jomfruene og budskapet til menigheten i Laodikea illustrerer
også dette.)

Hvorfor er kjødelig kristendom så vanskelig å oppdage?
Siden en kjødelig persons liv er fylt med ”religion”, vil han ofte ikke innse at
han mangler noe livsviktig, nemlig en nær og frelsende relasjon til Gud. Hvis
Kristus ikke får tillatelse til å styre hele vårt liv, da står Han utenfor døren og banker
(Åp. 3,20). Han sier: Hvis dette ikke forandrer seg, vil jeg spy deg ut av min munn.
En annen sak spiller også inn her. Gjennom vårt solide fundament, som bygger
på Bibelen, har vi sterke overbevisninger. (Samtidig vil vi være åpne for ny innsikt.)
Vi har visshet om at det vi tror på, er sannhet; det får det til å sitre i oss. Vi har
mye god kunnskap. Vi sier de rette tingene. Derfor er det så vanskelig å oppdage
det kjødelige problemet. Spiller det noen rolle om jeg tidligere har levd med Den
Hellige Ånd? Hvis ikke, kan jeg da overhode merke forskjellen?
En pastor skrev: ”Jeg fikk akkurat telefon fra en søster som deltar i vårt 40-dagers
bønneprosjekt. (Mer om 40-dagers bønn i kapittel 5.) Hun sa at det hadde forandret hennes liv. Hele sitt liv har hun lurt på hva som manglet i hennes åndelige
liv, og nå visste hun det – Den Hellige Ånd. Jeg skulle ønske du hadde hørt hennes
vitnesbyrd. Hun sa at hun for første gang i sitt liv merket at hun hadde et forhold
til Gud. … Andre har også merket en forandring i sine liv.” 19
17
18
19
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Morris Venden, 95 Theses on Righteousness by Faith (Pacific Press, 1987), s. 63.
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Vi ser at en person kan merke at noe mangler, men vet ikke hva. Mange lengter
etter noe mer, og vet ikke hva det er og hvordan de kan få det.
Jeg er takknemlig for at 1. Kor 3,1-4 bruker ordet ”ennå” : ”For dere er ennå kjødelige.” Dette viser at det er mulig for en kjødelig person å bli åndelig. Ingen må
forbli kjødelig. Siden han er i menigheten, har han en god sjanse til å oppdage
tilstanden og gjøre en endring. Vi vil senere beskrive hvordan man blir åndelig.
Et annet aspekt ved teksten over er misunnelse og strid, eller slik En levende Bibel
formulerer det: ”Dersom dere er misunnelige på hverandre, krangler og splitter dere
opp i grupper…” Slik atferd beviser for Paulus at de kjødelige menighetsmedlemmene ikke lever gjennom Guds Ånd, men snarere oppfører seg kjødelig – akkurat
som andre mennesker. De kan te seg som naturlige folk, men i en religiøs innpakning. Betyr det at spenninger i menigheten stort sett stammer fra kjødelig orienterte menighetsmedlemmer? (Se Judas brev v. 19.) Var ikke fariseerne og saddukeerne i strid med hverandre på Jesu tid? Det betyr at allerede da var det spenninger
mellom de konservative og de liberale/progressive. Den ene gruppen var veldig
nøye, og den andre gruppen tok mer lett på ting. Men begge var overbevist om
at de hadde den rette bibelforståelse og holdning. Men Jesus viste oss at begge
gruppene var kjødelige, i den betydning at de ikke var fylt med Den Hellige Ånd.
Det samme kan være sant i dag. Konservative kristne kan også være kjødelige.
Dessverre ser folk i dag ofte gjennom brillene til ”konservative" eller "liberale/
progressive”. De synes fordelen er at den som ser, kommer bra fra det selv. Men
med den bibelske betegnelsen ”kjødelig” eller ”åndelig” blir vi utfordret til å gjennomføre et åndelig regnskap. Det bør vi gjøre for vårt eget beste. Tenk over hva
Gud sier oss i Galaterne 6,7-8 NB:
”Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også
høste. Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i
Ånden, skal høste evig liv av Ånden.”
Den kjødelige personen ønsker å følge Jesus og være til glede for Ham, men
han har ikke overgitt hele sitt liv til Jesus, eller hvis han har gjort det, har han blitt
hengende etter på en eller annen måte (Gal 3,3; Åp 2,4-5). Det betyr at han, kanskje
ubevisst, ønsker både å leve etter Guds vilje og sine egne ønsker samtidig. Men
det virker ikke. Til syvende og sist bærer han sitt liv i egne hender. Han har på en
måte to sjeler boende i sitt bryst. Kan Gud sende Den Hellige Ånd i et slikt tilfelle?
Jakob 4,3 NB gir svaret: ”Dere ber og får ikke, fordi dere ber ille, for å sløse det bort i
deres lyster.” Jeg har kommet til den konklusjon at dette betyr å be med en kjødelig
innstilling. Ville ikke en bønnhørelse av en slik bønn bare styrke egoet? Det ender
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med at denne personen lever gjennom normale menneskelige krefter og evner. I
Åp 3,16 kalles dette ”lunken” og i Matt 25,2 ”uklok”.

Hvorfor kaller Jesus kjødelige menighetsmedlemmer for lunkne?
Hvorfor er det så mange kristne som mangler erfaring med Den Hellige Ånd?
For å svare på det spørsmålet, må vi først se på Laodikea-fenomenet. Hvorfor kalte Jesus medlemmene i Laodikea for lunkne? Han ga et tydelig hint: ”Se, jeg står
for døren og banker” (Åp 3,20 NB). Jesus var ikke i sentrum av de troendes liv. Han
sto utenfor og foran døren. Hvorfor gikk Han ikke inn? Fordi Han ikke var blitt invitert inn. Han tvinger seg ikke på fordi Han respekterer vår frie viljes avgjørelse.
Hvorfor lar de troende Jesus stå utenfor inngangsdøren? Det er ulike grunner for det. Noen blir bare ansporet på et rent intellektuelt og kognitivt plan i
sine åndelige liv, som den skriftlærde Nikodemus, og forstår ikke hva kristenlivet
egentlig handler om. (Sammenlign med Joh 3,1-10.) For det andre er ”prisen” for
å være disippel for høy, de må oppgi for mye, slik som ”den rike unge mannen”.
(Sammenlign med Matt 19,16-24.) Å følge Jesus krever selvfornektelse og villighet til å forandre på sitt liv (sammenlign med Matt 16,24-25) og helt og fullt overgi seg til Gud (Rom 12,1). Å la Jesus bli stående utenfor, kan være ren forsømmelse
– for lite tid i personlig fellesskap med Jesus.
Jeg gjentar: Årsaken til lunkenhet er: ”Se, jeg står for døren” (Åp 3,20). Jesus
er ikke i sentrum av livene deres, men utenfor eller på sidelinjen. Lunkenhet har
dermed noe å gjøre med vår relasjon til Kristus. En lunken person trenger avgjort
ikke være lunken på andre områder.
Et eksempel: En mann kan bruke mye tid på jobben sin og samtidig forsømme
sin kone. Han har forpliktet seg i sitt arbeid, men er lunken i sitt ekteskapelige
forhold. En person kan til og med være et forpliktet menighetsmedlem, en flittig
menighetsleder eller pastor eller distriktsleder og likevel være lunken i sitt forhold til Kristus. Denne personen kan være så hengitt til å gjennomføre ulike oppgaver at han forsømmer sitt personlige forhold til Kristus. Dette er lunkenhet, at
Jesus blir skjøvet ut. Det er tragisk at en person kan være så travelt opptatt med
arbeid for Gud (i menigheten eller misjonsarbeid) at han forsømmer Herren.
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LIGNELSEN OM DE TI JOMFRUER
Hva viser lignelsen om de ti jomfruene oss om åndelige og kjødelige menighets
medlemmer?
Alle 10 var jomfruer.
Alle hadde en ren bibeltro.
Alle hadde lamper.
Alle hadde Bibelen.
Alle gikk for å møte brudgommen.
Alle så fram til det andre komme.
Alle sovnet.
Alle hørte vekkeropet.
Alle klargjorde lampene sine.
Alle hadde lamper som brant.
Halvparten av dem la merke til at lampene holdt på å slukne.
Alle klargjorde lampene sine og alle lamper brant; men en brennende lampe
trenger olje. Den trenger energi. Etter en kort stund la fem av dem merke til at
lampene deres holdt på å slukne. De ukloke jomfruenes lamper brant en kort
stund, og det viser oss at de hadde fått litt av Den Hellige Ånd. Men det var ikke
nok. Det var for lite olje. Det var den eneste forskjellen.
Da de fem kom og ba om å få komme inn, svarte Jesus: ”Jeg kjenner dere ikke.”
De var for sent ute til å sørge for olje, Den Hellige Ånd. Døren forble låst.
Jesu uttalelse viser at vårt personlige forhold til Ham har noe å gjøre med Den
Hellige Ånd. Den som ikke lar seg lede av Ånden, blir ikke gjenkjent av Jesus. I Rom
8,8-9 NB står det: ”For de som er i kjødet, kan ikke være Gud til behag. … om noen
ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til.”
Faktisk har vi et virkelig personlig forhold til Jesus bare gjennom Den Hellige
Ånd. 1 Joh 3,24 NB sier: “Og på dette kjenner vi at Han [Jesus] blir i oss: av den Ånd
som han ga oss.” Dette betyr at den forsikringen jeg har om at jeg er fylt med Den
Hellige Ånd, samtidig er forsikringen om at jeg er i Jesus og Han i meg.
Dette er nøyaktig den erfaringen vår søster fikk, som deltok i 40-dager i bønn.
Når Den Hellige Ånd var nær i henne, erfarte hun sitt forhold til Gud på en helt
annen måte enn før, og andre la merke til forandringen i hennes liv. En søster fra
Sør-Tyskland skrev slik etter å ha lest denne boken:
”Sammen med boken 40 Days – Prayer and Devotions to Prepare for the Second
Coming av Dennis Smith har denne boken ført til en etterlengtet velsignelse i mitt
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liv. Som mange andre menighetsmedlemmer og en søster fra vår menighet har
erfart, var det alltid noe som manglet i vår troserfaring, og nå har vi det privileg
ium å oppleve hvordan Jesus har kommet inn i våre liv og har begynt å forandre
oss. Han arbeider fremdeles med oss og drar oss steg for steg nærmere seg.” 20
En bror skrev følgende: ”Boken Veien til personlig oppvåkning nådde meg på
et dypt plan. Kapitlet om de ti jomfruene og særlig Rom 8,9b: ”om noen ikke har
Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til,” sjokkerte meg virkelig. Plutselig var jeg
ikke sikker på om jeg hadde Den Hellige Ånd og om Han arbeidet i meg, fordi jeg
manglet de fruktene som skulle følge et slikt forhold i mitt liv. Denne sabbats
ettermiddagen ble jeg ferdig med å lese denne boken, og jeg ble overveldet av en
dyp tristhet. Så leste jeg bønnen på side 108 [helt på slutten av boken] og ble fylt
av et dypt ønske om å få ta imot Den Hellige Ånd, at mitt hjerte måtte bli fornyet
og at Gud Fader ville forandre meg etter sin vilje. … Takk for boken og disse ordene
som har rørt meg så dypt.” A.P.
Det mest tragiske for den kjødelige kristne er at han ikke kan motta evig liv
hvis hans tilstand ikke endres. Rom 8,9b NB: ”om noen ikke har Kristi Ånd, da hører
han ikke Kristus til.”
La oss oppsummere: Den største forskjellen på et åndelig og kjødelig medlem
har å gjøre med Den Hellige Ånd. Den åndelig kristne er fylt med Den Hellige
Ånd. Den kjødelige kristne er ikke eller er ikke i tilstrekkelig grad fylt med Den
Hellige Ånd.
I noen sirkler er Den Hellige Ånd vektlagt for mye, men på den andre side er
Ånden for mye forsømt. Må Herren lede oss på veien til det bibelske midtpunktet.

20
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SAMMENLIGNING: DEN FØRSTE MENIGHET
OG MENIGHETEN I ENDETIDEN
Når vi sammenligner den første menigheten med nåtidens menighet, legger vi merke til at den første menigheten stort sett besto av åndelige mennesker. Apostlenes gjerninger viser at dette var årsaken til deres hurtige og positive
utvikling. De hadde ikke noe annet hjelpemiddel. Men de hadde Den Hellige
Ånd. Nå har vi utmerkede hjelpemidler i massevis, men vi mangler Den Hellige
Ånd.
Husk hva W. W. Tozer sa:
”Dersom Den Hellige Ånd ble tatt fra menigheten i dag, ville 95 prosent av det
vi gjør, fortsette som før og ingen ville merke forskjellen. Men hvis Den Hellige
Ånd hadde trukket seg tilbake fra den første menigheten, ville 95 prosent av
det de gjorde stoppe opp, og alle ville sett forskjellen.” 21

Har vi lært å klare oss uten
Den Hellige Ånd? Består menigheten i dag stort sett
av kjødelige kristne?
Som en konsekvens, er vi ofte kraftløse og i det store og hele uten seire? Har
kjødelig sinnelag noe å gjøre med det faktum at vi bare har liten kirkevekst enkelte
steder? Kommer mange av våre alvorlige problemer av kjødelige holdninger? Vil
vi i stigende grad legge merke til at vårt personlige og felles sentrale problem er
mangel på Den Hellige Ånd? På det personlige området kan vi hurtig endre dette
med Guds hjelp.
Den følgende uttalelsen som er ment for pastorer, gjelder naturligvis for alle.
Johannes Mager sier:
”Paulus skjelner mellom åndelige og kjødelige kristne, mellom dem som er fylt
av Den Hellige Ånd og dem som ikke har plass for Den Hellige Ånd i sine liv;
døpt i Den Hellige Ånd, men ikke fylt med Den Hellige Ånd.
For en pastor betyr dette: Jeg kan ha teologisk utdanning, være belest i
bibelske språk og kan tolke bibelske tekster bra; jeg kan ha mottatt de store
bibelske sannhetene intellektuelt og forstått dem og også ha lært dogmatisk
teologi gjennom århundrer; jeg kan ha godt grep på homiletikk og gir relevante prekener – og tross all min kunnskap og mine talenter, likevel ikke være fylt
med Den Hellige Ånd. Ellen G. White beskriver denne farlige muligheten slik:
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Dr. S. Joseph Kidder, Anleitung zum Geistlichen Leben (Andrews University), PPP slide 2.
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”Grunnen til at vi ser så lite av Den Hellige Ånd er fordi pastorene lærer å klare
seg uten" (E. G. White, Testimonies for the Church, Volume 1, (1868), s. 383.1). 22
Johannes Mager var pastor, evangelist og professor i systematisk teologi i
mange år. Han arbeidet mot slutten som sekretær for pastoravdelingen ved
Euro-Afrika divisjonen (nå: Inter-Europeisk divisjon) i Bern, Sveits. Han er nå pensjonert og bor i Friedensau, Tyskland.
Oppsummering: Å være kjødelig betyr å leve etter normale
menneskelige krefter og evner uten Den Hellige Ånd eller
med utilstrekkelig del i Den Hellige Ånd.

DET STØRSTE HINDERET I KJØDELIG KRISTENDOM
Bibelens utmerkede etikk – elske dine fiender, tilgi folk alt, få seier over synd, osv.
– kan bare oppnås ved Den Hellige Ånds kraft, ikke ved menneskelige anstrengelser. Dette viser oss igjen at det største problemet i kjødelig kristendom
er et liv utelukkende i menneskelig styrke. Vi kan ikke gjøre Guds vilje bare i egen
kraft. La oss lese noen bibelvers om dette emnet:
Jesaja 64,5 NB: ”All vår rettferdighet ble som et urent klesplagg.”
Jeremia 13,23 NB: ” Kan en etiopier skifte hud, eller en leopard sine flekker? Da
kan også dere gjøre godt, dere som er vant til å gjøre ondt.”
Esekiel 36,26-27 NB: ”Jeg vil gi dere et nytt hjerte og en ny ånd vil jeg gi i dere.
… Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og
holder mine lover og gjør etter dem.”
Romerbrevet 8,7 NB: ”Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds
lov lydig, kan heller ikke være det.” Og i N11BM: ”Derfor er det som kjøttet vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det.”
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Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Following the Steps of the Holy Ghost), (Lüneberg, 1999), pages 102-103.
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Ellen White beskriver dette klart og nøyaktig:
”Den som prøver å nå himmelen ved å holde loven gjennom egne gjerninger,
prøver det umulige. Man kan ikke bli frelst uten lydighet, men hans gjerninger
burde ikke være gjort i ham selv; Kristus må virke i ham både å ville og virke
til Hans gode behag.” 23
Jeg tenker at disse tekstene viser på tilstrekkelig måte at vi ikke er i stand til å
gjøre Guds vilje uten Den Hellige Ånd. Vi bør være mest opptatt av alltid å ta en
avgjørelse etter Guds vilje, og innse at Gud gir oss styrken til å gjennomføre den.
Denne forståelsen av trospunktet rettferdiggjørelse ved tro er svært viktig og
frigjørende. Vi kan imidlertid ikke gå inn på dette i detalj her.

HVA KUNNE SKJE NÅR NOEN PRØVER Å
GJØRE NOE SOM OVERGÅR DERES KRAFT?
Når vi innser at: "Jeg kan ikke gjøre det! Nå har jeg feilet igjen!", vil vi oppleve en
større eller mindre skuffelse.
Jeg tror dette problemet er mye større hos den yngre generasjon enn blant
eldre mennesker. De eldre er nok vant til å stå sterkere når det gjelder pliktfølelse,
lydighet i familie, skole og forretningsliv. Derfor blir de ikke så lett irritert over
skuffelser som de yngre. I og for seg er problemet det samme for alle aldersgrupper, men en yngre person opplever det nok mer tydelig. Å ferdes på troens vei i
sin egen kraft er det fremste problemet hos enhver kjødelig kristen, enten han
vet det eller ikke.
Hvordan skal vi prøve å løse dette problemet? Én kan be mer inntrengende
om Guds hjelp og bestemme seg for å prøve hardere. En annen kan tenke at vi
ikke bør være så trangsynte. Da vil han ta ting litt mindre nøye og føler seg dermed friere. En annen igjen gir troen på båten og føler seg enda bedre. Det eneste
problemet er at disse tilsynelatende løsningene er falske løsninger, for konsekvensene vil komme før eller senere. Den riktige måten er å ta Guds bud på alvor,
for de er gitt i kjærlighet og til vårt beste. Men vi trenger Guds styrke til dette.
Den rette måten er å leve i kraft fra Den Hellige Ånd med stadig voksende glede,
motivasjon, styrke og seier.
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DET SENTRALE PROBLEMET
Jeg tenker vi har forstått at dette problemet for det meste har med kjødelig kristendom å gjøre. Blir det ikke klarere og klarere for oss hvorfor Jesus ikke ønsker
lunkne etterfølgere? De har ikke liv og overflod som Gud ønsker å gi dem, og de
er dårlige eksempler selv om de fleste av dem ikke vet det. Problemet er mye mer
alvorlig enn vi tror. ”Halvhjertede kristne er verre enn de vantro; for deres vil
ledende ord og ikke-forpliktende standpunkt fører mange på avveier.” 24
I boken Kristus vår rettferdighet av Arthur G. Daniells leser vi:
”Formvesen er i høy grad bedragerisk og ødeleggende. Formvesen er det skjulte,
uforutsette undervannsskjær som menigheten gjennom århundrene så ofte
har vært i ferd med å strande på. Paulus advarer oss om at et ”skinn av gudsfrykt”
(2 Tim 3.5) uten Guds kraft [uten å være fylt av Den Hellige Ånd] er en av far
ene i de siste dager. Han formaner oss til å vende oss bort fra formvesenets
bedragerske makt.” 25

Mulige faktorer som leder til kjødelig kristendom
Følgende faktorer eller årsaker kan lede til kjødelig kristendom:
1. Uvitenhet – Vi har ikke viet oss selv nok til emnet ”livet med Den Hellige Ånd” eller
vi har ikke funnet nøkkelen til å sette det ut i praksis.
2. Mangel på tro eller liten tro – Å være fylt av Den Hellige Ånd har som forutsetning
at vi overgir våre liv til Jesus Kristus. Også dette kan skyldes uvitenhet eller kanskje
at vi er redde for at Herren vil lede oss annerledes enn vi ønsker. Det betyr i så fall
at vi ikke stoler nok på Guds kjærlighet og visdom.
3. Feilaktige forestillinger – Noen kan tenke at de er fylt med den Hellige Ånd, selv
om de ikke er det eller ikke er det tilstrekkelig. Dette er det mest vanlige problem.

24
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4. Har det for travelt – Folk er så overlesset av ting å gjøre at de tenker at de ikke har
tid nok til å vedlikeholde en relasjon med Kristus. Eller de tar tid til det, men gjør
ikke framskritt i å få kontakt med Gud.
5. Skjult synd, eller kanskje manglende reparasjon - Dette er som en kortslutning i
den forstand at man ikke har noen forbindelse med Guds kraft.
6. Handler ut fra følelser – Guds ord sier: ”Den rettferdige av tro, skal leve” (Gal 3,11).
Treffer jeg beslutninger ut fra min tillit til Gud eller ut fra mine følelser? Denne
uttalelsen fra Roger Morneau gjør sterkt inntrykk på meg: ”Åndene oppmuntrer
folk til å lytte til sine følelser i stedet for Kristi Ord og Hans profeter. Åndene kunne
ikke få kontroll over folks liv på noen sikrere måte uten at den enkelte skjønner hva
som foregår.”26

Hvorfor skulle jeg be om Den Hellige Ånd
selv om jeg allerede er fylt av Den Hellige Ånd?
På den ene siden ble Den Hellige Ånd gitt til oss for å være i oss. På den andre
siden bør vi be kontinuerlig om Ånden. Hvordan løser vi denne tilsynelatende
motsigelsen?
På den ene siden:
Jesus sa i Joh 14,17 NB: “Dere kjenner Ham [Den Hellige Ånd], for Han blir hos
dere og skal være i dere.” Apg 2,38 NB: ”Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu
Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.”
På den andre siden:
Da Jesus underviste om bønn, sa Han i Luk 11,9-13 NB: ”… Be, så skal dere få. …
hvor mye mer skal da den himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber Ham.”
I Ef 5,18 NB står det: ”… bli fylt av Den Hellige Ånd.”
I begge tilfeller indikerer den greske teksten at dette er en kontinuerlig bønn.
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Løsning:
E. G. White sier:
”Men Ånden virker alltid i samklang med Guds ord. Det gjelder både for den
synlige og den åndelige verden. Hvert eneste øyeblikk opprettholdes alt liv vi
ser omkring oss ved Guds kraft. Det skjer ikke ved undergjerninger, men ved at
vi tilegner oss de velsignelser som befinner seg innenfor vår rekkevidde. Slik blir
også det åndelige liv opprettholdt når vi benytter de midler Gud stiller til vår
disposisjon. Skal en Kristi tilhenger nå bli ”den modne mann, som har nådd
sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde” (Ef 4,13), må han spise av livets brød
og drikke av frelsens kilde. Han må våke og be og arbeide og alltid følge den
undervisning Gud har gitt i sitt Ord.” 27
Ved fødselen fikk vi livet. For å opprettholde dette livet må vi spise, drikke,
få fysisk mosjon osv. Det er nøyaktig det samme med det åndelige livet. Vi har
Den Hellige Ånd ved dåpens vann og ved Ånden blir vi født på nytt, slik at dette
åndelige livet blir i oss hele livet. For å opprettholde denne erfaringen, er det nødvendig å bruke åndelige midler som Gud har sørget for: Den Hellige Ånd, Guds
ord, bønn, vårt vitnesbyrd osv.
Jesus sa i Joh 15,4 NB: ”Bli i meg, så blir jeg i dere.” E. G. White sier om dette: ”Å
bli i Kristus betyr stadig [kontinuerlig] å ta imot Hans Ånd. Det er et liv i uforbeholden overgivelse til Hans tjeneste.” 28
Derfor trenger vi å be om Den Hellige Ånd hver dag ved tro, og overgi oss selv
til Herren hver morgen med alt vi har og er.

HVOR STÅR JEG?
Det viktigste er å avklare hvilken gruppe jeg er i. Hvor står jeg?
Da min kjære mor var 20, besvarte hun en manns spørsmål med at hun ikke var
interessert i å tro. Han svarte: Og om du dør i natt? Denne kommentaren traff henne hardt. Men det hadde en veldig positiv effekt. Det fikk henne til å treffe en avgjørelse for Jesus og Hans menighet. Kanskje dette spørsmålet vil hjelpe deg også:
Tenk om … du dør i dag…! (hjerteslag? ulykke?)
Har du forvissning om et evig liv med Jesus Kristus?
Vær ikke usikker på dette.
27
28
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Noe alarmerende
Jeg er veldig skremt over det jeg har begynt å forstå om det store omfanget av
dette problemet. Jeg har tenkt og bedt over om jeg skal ta med dette avsnittet.
Jeg tar sjansen fordi dette er et spørsmål om lykke i livet her og nå og et evig liv,
og det har også en stor innflytelse på ekteskap og familie så vel som menighet
og jobb. Jeg vet ikke hvem det angår. Men jeg ønsker å være til hjelp for den det
angår, siden jeg også er blitt hjulpet selv. Det er av avgjørende betydning at alle
som er kjødelige får tak i dette; ellers kan de umulig bli forandret med Guds hjelp.
I sin store kjærlighet ønsker Gud å velsigne oss gjennom en nær relasjon med
Jesus Kristus ved Den Hellige Ånd. Resultatet kan bli at man unngår et stort tap
og får erfare en grenseløs velsignelse. Og det vidunderlige er at vi hurtig kan
redde situasjonen med Guds hjelp. (Mer detaljert om dette i kapitlene 3 og 5.)
Problemet med kjødelig kristendom er beskrevet i Bibelen på ulike måter.
Enkelte grupper, og personer i gruppene, kan fokusere på ulike ting, men det sentrale
problemet er det samme. De ulike beskrivelsene er:
”i kjødet eller kjødelig” – Rom 8,1-17; 1 Kor 3,1-4; Gal 5,16-21 og andre tekster.
”uklok” – lignelsen om de ti jomfruene i Matt 25.1-13
”Menighetens tilstand som er representert ved de uforstandige jomfruene, blir
også omtalt som Laodikea-tilstanden.” 29
”lunken” – brevet til Laodikea, Åp 3,14-21:
”Det hadde vært godt om du var kald eller varm” (Åp 3,15 NB). Er det ikke oppsiktsvekkende? Jesus foretrekker kald framfor lunken. Hva er grunnen til det? ”Halvhjertede kristne er verre enn de vantro; for deres villedende ord og ikke-forpliktende standpunkt fører mange på avveier. Den vantro flagger det han står for.
Den lunkne kristne bedrar begge grupper. Han er verken en god verdslig person
eller en god kristen. Satan bruker ham til å gjøre et arbeid ingen andre kan gjøre.”30
ikke ”født på nytt” – eller er ikke blitt værende i denne tilstanden (Joh 3,1-21).
”Den nye fødsel er en sjelden erfaring i denne tid i verden. Dette er grunnen til
at det er så mange vanskeligheter i menighetene. Mange, veldig mange, som tar
Kristi navn er uinnviet og vanhellige. De er blitt døpt, men de ble begravd levende. Selvet døde ikke, og derfor sto de ikke opp til et nytt liv i Kristus.” 31
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”skinn av gudsfrykt” – ”De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft”
(2 Tim 3,5 NB). Arthur G. Daniells sier følgende om dette:
”Formvesen er i høy grad bedragerisk og ødeleggende. Formvesen er det skjulte,
uforutsette undervannsskjær som menigheten gjennom århundrene så ofte har
vært i ferd med å strande på. Paulus advarer oss om at et ”skinn av gudsfrykt”
(2 Tim 3,5) uten Guds kraft [uten å være fylt av Den Hellige Ånd] er en av farenei
de siste dager. Han formaner oss til å vende oss bort fra formvesenets
bedragerske makt.” 32
Og her er også noen sjokkerende uttalelser fra Ellen G. Whites skrifter:
Veldig, veldig få – ”I drømmen jeg hadde sto en dørvakt ved en viktig bygning
og spurte alle som kom for å gå inn: ’Har dere tatt imot Den Hellige Ånd?’ Han
hadde en målesnor i hånden og veldig, veldig få fikk adgang til bygningen.” 33
Ikke en av tjue er klare – ”Dette er en alvorlig uttalelse jeg kommer med til
menigheten, at ikke en av tjue av dem som har sine navn registrert i menighetsprotokollen, er forberedt til å avslutte sin historie på denne jorden og er like mye
uten Gud og håp i verden som en vanlig synder.” 34
Hvorfor er vi så søvnige – ”Hvorfor er Kristi stridsmenn så søvnige og likegyldige?
Fordi de har så liten virkelig kontakt med Kristus, og nesten fullstendig mangler
hans Ånd.” 35
Stor fare – ”Jeg skal ikke dvele ved hvor kort og usikkert livet er, men det ligger en
fryktelig fare, en fare som vi ikke fullt ut forstår, i dette å vente med å gi etter for
Guds Ånds bedende stemme. For i virkeligheten betyr en slik utsettelse at vi velger å fortsette i vår synd.” 36 Hva er kjernen i synd? ”...fordi de ikke tror på Meg”
(Joh 16,9 NB). Tegnet på om vi virkelig tror og har tillit til Jesus er om vi helt og
fullt overgir oss til Ham. Det betyr vår fullstendige overgivelse; vår villighet til å
følge Ham i alle ting.
Jeg ønsker å si det igjen: Jeg tok sjansen på å ta med dette veldig alvorlige avsnittet, fordi det har å gjøre med vår personlige lykke i livet og vårt evige liv, og også med
vår innflytelse i våre ekteskap, familier og menigheter.
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Spørsmål og flere spørsmål
Det avgjørende spørsmålet er om du er fylt med Den Hellige Ånd eller ikke. Men
når er en person fylt med Den Hellige Ånd? Hva er de nødvendige forutsetning
ene? Hva er de positive resultatene av et liv med Den Hellige Ånd? Hva skjer når
du feilaktig tror at du er fylt med Den Hellige Ånd?

Vær takknemlig for tegnene
Takk Herren for at vi hengir oss mer til dette emnet om vekkelse – oppvåkning. Jeg
tror at vår store og strålende Gud har viktige grunner for å gi oss impulser ved Den
Hellige Ånd om behovet for en oppvåkning. Kunne det følgende være grunnen til
det?
Han ønsker å bøte på vår mangel og lede oss ut av vår Laodikea-tilstand.
Han ønsker å forberede oss på at Jesus snart kommer igjen og den spesielle
tiden like før det skjer.
Han ønsker å gjennomføre en siste vekkelse (Åp 18,1-2) i verden gjennom dem
”som holder fast på Guds bud” (Åp 12,17 NB) og har ”Jesu tro” (Åp 14,12 NB).
La oss også takke Gud for at hver kjødelige kristen kan hurtig bli en åndelig
kristen. Og at alle som lever i Den Hellige Ånd kan vokse opp til Kristi fylde. Dette
er vår neste oppgave. Nå tar vi med enda en erfaring fra leserne før vi avslutter
kapitlet.

Ny motivasjon og indre glede
”En søster i menigheten ga meg boken Veien til personlig oppvåkning. Jeg var
overveldet av innholdet i boken. Jeg hadde lenge lett etter noe som dette, og til
slutt fant jeg det. Jeg begynte å få mer struktur på mitt åndelige liv, og først da
forsto jeg at jeg måtte gjøre noe: Jeg overga meg helt til Jesus. Fra da av har Herren
vekket meg opp veldig tidlig så jeg fikk tid til personlig andakt. Hver dag leser jeg et
kapittel i 40-dager-boken. Jeg merket meg tydelig at min relasjon til Jesus vokste
seg større. Den ble dypere og mer nær. Den Hellige Ånd arbeidet med meg. Etter
40-dager-boken studerte jeg bok to av 40-dager-serien. Siden da har jeg lest disse
bøkene fire ganger. Jeg kan ikke gjøre annet enn daglig å be om fellesskap med
Gud. Resultatene er ufattelige, for min nye motivasjon og indre glede kan ikke
43

skjules. I denne tiden har jeg opplevd det privilegium å ha mange erfaringer med
Gud. Jeg har også sett etter muligheter for å dele min erfaring med andre. Et
nært forhold til Jesus gjør at mange ting mister sin betydning og unyttige bekymringer finner en løsning. Jeg håper og ber at mange vil få denne erfaringen
som jeg har hatt det privilegium å få.” H. S.
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KAPITTEL 3

VÅRE PROBLEMER
KAN LØSES –
HVORDAN?
Hvordan kan vi vokse til å bli lykkelige
og sterke kristne?
Hvordan kan Den Hellige Ånd fylle våre liv?

Jesus sa:
”Bli i meg, så blir jeg i dere” (Joh 15,4).
”Å bli i Kristus betyr stadig [kontinuerlig] å ta imot Hans Ånd. Det er et liv
i uforbeholden overgivelse til Hans tjeneste.” 37

Denne to-delte, guddommelige løsningen på vårt mest sentrale problem, er
på samme tid veien til et lykkelig kristenliv. Hvorfor? Jesus kommenterte disse
ordene: ”Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede
bli fullkommen” (Joh 15,11 DN). Gjennom disse to stegene (kontinuerlig ta imot
Den Hellige Ånd og uforbeholden overgivelse) lever Kristus sitt liv i oss, og det er
veien til fullkommen glede. Kol 1,27 beskriver rikdommen i Hans herlighet: Kris-
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tus i dere. Er det ikke bemerkelsesverdig at Jesus knyttet sammen lignelsen om
vintreet med løftet om Den Hellige Ånd (Joh 14) og Den Hellige Ånds gjerning?
(Joh 16).
Det viktige her er at vi, som en sedvane, overgir oss selv til Gud hver dag med
alt vi er og har og at vi også daglig ber om, og ved tro tar imot, utgytelsen
av Den Hellige Ånd.

HVORFOR ER DET NØDVENDIG Å OVERGI
OSS SELV TIL JESUS HVER DAG?
Jesus sa i Luk 9,23: ”Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og
hver dag ta opp sitt kors og følge meg.”
Jesus sa at det å være disippel var en daglig oppgave. Å fornekte seg selv betyr
å gi Jesus kontroll over mitt liv. Å bære et kors betyr ikke at vi får vanskeligheter
hver dag. Her betyr det: Å daglig fornekte vårt ego og gladelig og villig overgi oss
til Jesus – akkurat som Paulus sa om seg selv: ”Jeg dør hver dag” (1 Kor 15,31 NB).
Når noen bar et kors på Jesu tid, hadde han fått en dødsdom og var på vei til retterstedet. Så derfor har det også å gjøre med å akseptere vanskeligheter som er
en konsekvens av å følge Jesus.
Vi fikk vårt fysiske liv ved fødselen. For å opprettholde livet, styrken og helsen,
må vi vanligvis spise hver dag. Vi fikk vårt åndelige liv da vi ble født på nytt. For å
bevare det sterkt og sunt, er det også nødvendig å ta vare på det indre menneske
hver dag. Skjer ikke det i vårt fysiske liv så vel som vårt åndelige liv, blir vi svake,
syke og kan til og med dø. Vi kan ikke spise måltider på forhånd og ha som reservemat, og vi kan ikke forhåndslagre Den Hellige Ånd.
I boken Acts of the Apostles [Apostlenes liv og virksomhet] finner vi et verdifullt
råd om dette:
”Det gjelder både for den synlige og den åndelige verden. Hvert eneste øyeblikk av alt liv vi ser omkring oss, opprettholdes ved Guds kraft. Det skjer ikke ved
direkte undergjerninger, men ved at vi tilegner oss de velsignelser som befinner
seg innenfor vår rekkevidde.” 38
Denne kommentaren i The Desire of Ages [Slektenes håp] gjorde virkelig inn-

38
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trykk på meg: ”Vi skal følge Kristus dag for dag. Gud gir ikke hjelp for morgendagen.” 39
Ellen White skrev:
”Å følge Jesus krever helhjertet omvendelse til å begynne med, og en repetisjon av denne omvendelsen hver dag.” 40
"Selv om vi innviet oss selv helt og fullt da vi ble omvendt, hjelper det ingen
ting med mindre dette fornyes hver dag.” 41
”Du må hellige deg til Gud hver morgen. Dette må være din aller første handling. La din bønn være: ”Ta meg Herre, og la meg helt høre deg til. Jeg legger
alle mine planer ved dine føtter. Bruk meg i dag i din tjeneste. Bli hos meg, og
la all min gjerning bli gjort i deg!” Dette er et daglig gjøremål. Overlat deg
hver morgen til Gud for den dagen som er begynt. Overlat alle dine planer til
Ham, slik at Han kan gjør dem til virkelighet eller forkaste dem, etter som Han
ser det er best. Slik kan du hver dag legge deg i Guds hånd, og på den måten
vil ditt liv mer og mer bli dannet etter Jesu liv.” 42
Morris Venden skrev:
”Dersom du ikke har oppdaget nødvendigheten av å omvende deg hver dag,
kan det bli et viktig gjennombrudd i ditt liv. I boken Thoughts from the Mount
of Blessing side 101 står dette løftet: ”Dersom du søker Herren og blir omvendt
hver dag… vil all din knurring stilne, alle dine vanskeligheter bli løst, alle forvirrende problemer du nå står overfor, bli besvart.” 43
Å bli værende med Jesus ved daglig å fornye vår overgivelse, er like viktig som
det var da vi først kom til Ham.
Morris Venden sier videre:
”Å vedlikeholde et daglig forhold til Gud, fører til daglig overgivelse, en stadig
avhengighet av Ham.” 44

39
40
41
42
43
44

E. G. White, The Desire of Ages, (1898), s. 313.4 (jfr. Alfa og Omega, bind 4, s. 267).
Redaktør: Francis D. Nichol, Adventist Bible Commentary Vol. 1 (Review and Herald, 1976), s. 1113.
E. G. White, Review and Herald, 6. januar 1885.
E. G. White, Steps to Christ (1892), s. 70.1 (jfr. Veien til Kristus, (2015), s. 72).
Morris Venden, 95 Theses on Righteousness by Faith (Pacific Press, 1987), s. 96.
Morris Venden, 95 Theses on Righteousness by Faith (Pacific Press, 1987), p. 233.

47

Vi kan være sikre på at når vi bevisst overgir oss selv til Jesus hver morgen, da
gjør vi det Han ønsker vi skal gjøre, fordi Han sa: ”Kom til meg…” (Matt 11,28 NB).
"Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut…” (Joh 6,37 NB).
”Herren er villig til å gjøre store ting for oss. Vi vinner ikke seier ved hjelp av
vårt antall, men gjennom sjelens fulle overgivelse til Jesus. Vi skal gå framover
i Hans styrke og stole på Israels mektige Gud.” 45
John Wesley skriver om den store innflytelsen Gud kan utøve gjennom oss når
vi er helt overgitt til ham:
”Gud kan gjøre mer med én mann som har forpliktet seg 100 prosent til Gud
enn med en hel armé av menn som bare har forpliktet seg 99 prosent til Gud.”
46

Ellen White skrev:
”Bare de som vil være Kristi medarbeidere, og som sier: Herre, alt det jeg har og
er, tilhører deg, vil bli anerkjent som Guds sønner og døtre.” 47
”Alle som overgir sjel, legeme og ånd til Gud, vil stadig få ny utrustning av fysisk
og åndelig kraft… Den Hellige Ånd virker med all sin kraft på hjerte og sinn.
Guds nåde øker og mangfoldiggjør deres evner, og Guds fullkomne natur vil
på enhver måte være til hjelp for dem i arbeidet med å frelse mennesker… I
sin menneskelige svakhet blir de satt i stand til å gjøre gjerninger som hører
Allmakten til.” 48
Dette er det vi tar med om daglig ”innvielse” eller ”forpliktelse” eller ”overgi sitt
liv” eller ”omvendelse”.

Hvorfor skulle en person daglig be om
en ny dåp i Den Hellige Ånd?
Å be om å bli fylt med Den Hellige Ånd, er en anmodning til Jesus om å være
med meg, fordi Han lever i meg gjennom Den Hellige Ånd. Men hvorfor daglig?
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I Acts of the Apostles (Apostlenes liv og virksomhet) skriver E. G. White:
”For en trofast arbeider er det en stor oppmuntring at selv Kristus under
oppholdet her i verden hver dag vendte seg til Gud for å motta mer av hans
nåde. … Hans eksempel overbeviser om at oppriktig, utholdende bønn til Gud
og en tro som fører til full avhengighet av ham, makter å gi mennesker Den
Hellige Ånds hjelp i kampen mot synd.” 49
Hvis dette var en daglig nødvendighet for Jesus, da er det mye viktigere for oss.
I 2 Kor 4,16 NB finner vi en viktig uttalelse: ”… så fornyes vårt indre dag for dag.”
Vårt indre menneske trenger daglig omsorg. Hva dreier denne daglige fornyelse
seg om? Ifølge Ef 3,16-17.19 (NB) skjer dette gjennom Den Hellige Ånd: ”… at Han
etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre
menneske, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet … kan bli fylt til hele Guds fylde.”
Konsekvensen av dette er:
Som regel er det nødvendig å be hver dag om fornyelse av Den Hellige Ånd.
Resultatet av det er at Kristus lever i oss.
Han gir oss kraft etter sin herlighets rikdom for vårt indre menneske. Guds
kraft er en overnaturlig kraft.
Slik blir Guds kjærlighet lagt i våre hjerter.
Dette er veien til et liv i ”hele Guds fylde” (se også Joh 10,10; Kol 2,10).
En annen viktig tekst finner vi i Ef 5,18 (NB): ”… bli fylt av Ånden.” Legg merke til
at dette er mer enn et råd. Det er en guddommelig ordre. Vår Gud venter av oss
at vi ønsker å leve med Den Hellige Ånd. Eksperter på gresk sier at denne teksten
mer presist uttrykker – og jeg siterer Johannes Mager: ”Som følge av det, la dere
kontinuerlig være fylt på nytt med Den Hellige Ånd.”50
I en utgave av Bibelstudier for sabbatsskolen leser vi:
”Dere blir ”døpt med Den Hellige Ånd” (Apg 1,5) ”når Ånden kommer over dere”
(Apg 1,8). Å bli døpt er å bli totalt omsluttet av noe, vanligvis vann. Det omslutter hele personen. Dåpen med Den Hellige Ånd betyr å være helt under
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påvirkning av Ånden, helt ”fylt av Ånden” (Ef 5,18). Dette er ikke noen en gang
for alle-erfaring, den må stadig fornyes.” 51
Apostelen Paulus skrev dette til efeserne (kapittel 5), selv om han tidligere
hadde skrevet (kapittel 1,13 NB): ”…i Ham har også dere, da dere kom til troen, fått
til innsegl Den Hellige Ånd.” Efeserne hadde åpenbart allerede tatt imot Den Hellige Ånd. Likevel var det nødvendig for dem at Gud ”ved sin Ånd må gi dere å styrkes
med kraft” og være ”fylt av Ånden” og ”la dere kontinuerlig være fylt på nytt med
Den Hellige Ånd”. I kapittel 4,30 advarer han oss mot å gjøre Den Hellige Ånd sorg.
Ellen White skrev:
”Enhver arbeider bør daglig trygle Gud om Åndens dåp.” 52
”For at vi skal kunne ha Kristi rettferdighet, må vi daglig bli forvandlet av Den
Hellige Ånds innflytelse, slik at vi kan få del i guddommelig natur. Det er Den
Hellige Ånds oppgave å høyne vår smak, helliggjøre hjertet og foredle hele mennesket.” 53
Herren sa et annet sted gjennom henne:
”De som er blitt påvirket av den Hellige skrift som Guds stemme, og ønsker
å følge dens lære, må daglig lære, daglig ta imot åndelig inderlighet og kraft,
som er gitt enhver sann troende gjennom Den Hellige Ånds gave." 54
I tillegg sier hun:
”Vi skal følge Kristus dag for dag. Gud gir ikke hjelp for morgendagen.” 55
Og et annet sted:
”Å ha forbindelse med den Guddommelige hvert øyeblikk, er viktig for vår
framgang. Vi kan ha fått Den Hellige Ånd til en viss grad, men gjennom bønn
og tro bør vi kontinuerlig søke mer av Ånden.” 56
Jeg fant også dette fantastiske sitatet:
”Du trenger daglig å bli døpt inn i den kjærligheten som i disiplenes dager
gjorde at de alle var samstemte.” 57
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KAPITTEL 3

VÅRE PROBLEMER KAN LØSES – HVORDAN?

”

For at vi skal kunne ha Kristi rettferdighet, må vi
daglig bli forvandlet av Den Hellige Ånds innflytelse,
slik at vi kan få del i guddommelig natur.

“

Rom 5,5 viser oss at Guds kjærlighet er øst ut i våre hjerter ved Den Hellige Ånd.
Vi finner det samme i Ef 3,17. Den daglige dåp med Den Hellige Ånd (å bli fylt med
Ånden) fører samtidig til en daglig dåp med kjærlighet (å være fylt med Guds
agape-kjærlighet). I tillegg står det i Gal 5,16 at resultatet av dette er at syndens
makt blir brutt.

BETYDNINGEN AV PERSONLIG ANDAKT
Hvis det er så viktig daglig å overgi seg til Jesus og be om å være fylt med Den
Hellige Ånd, hvilken betydning har det da å holde personlig andakt?
Daglig andakt og at man holder sabbaten ved slutten av hver uke, er grunnlaget for et åndelig liv.
Vi har allerede lest bibelvers og diverse sitater som viser oss at det indre mennesket blir fornyet dag for dag. Dette kaster et klarere lys over hvor viktig vår daglige personlige andakt er.
Hele grunnlaget for gudstilbedelsen i tabernaklet var brennofferet om morgenen og kvelden. På sabbaten var det et sabbats-brennoffer i tillegg (4 Mos
28,4.10). Hvilken betydning hadde brennofferet?
”Brennofferet representerte hel og full overgivelse av synderen til Herren. I
dette tilfellet beholdt ikke personen noe selv, alt tilhørte Gud.” 58
”De timene som var satt av til morgen- og kveldsofferet, ble betraktet som
hellig tid, og ble etter hvert benyttet som faste bønnetider av hele det jødiske

58

Fritz Rienecker, Lexikon zur Bibel (Wuppertal, 1964), p. 1017.

51

folk… Her har de kristne et eksempel på morgen- og aftenbønn. Selv om Gud
fordømmer skikker og seremonier som er uten åndelig innhold, ser han med
velvilje på dem som elsker Ham, og som morgen og kveld bøyer seg og ber om
tilgivelse for sin synd og søker Hans velsignelse.” 59
Legger du merke til at daglig andakt har en forbindelse til sabbaten som
grunnlag for vårt åndelige liv? I tillegg gjøres det klart at det har å gjøre med
daglig overgivelse til Jesus Kristus, som er invitert til å leve i oss gjennom Den
Hellige Ånd?
Har du gjort dette viktige prinsippet til ditt eget: gitt Gud prioritet foran alt,
hver dag? I Bergprekenen understreker Jesus:
”Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!”
(Matt 6,33 NB.)
Guds rike er å ha Kristus i hjertet hver stund. Det er derfor vi må overgi oss
hver dag, og daglig be om Den Hellige Ånd i vår andaktstid. Det avgjørende øyeblikk er når vi står overfor Gud: Fikk vi en frelsende personlig relasjon til Kristus,
og ble vi værende i Ham? (Se Joh 15,1-17.) Lengter du ikke etter mer – etter en
større oppfyllelse i din tro?
Den som har bare en liten eller ingen stille stund med Gud, eller en utilstrekkelig andaktstid, vil antagelig bli styrket gjennom sin andakt bare en eller to
ganger i uken. Dette tilsvarer en som spiser bare én gang i uken. La oss ta en
sammenligning: Ville det ikke være absurd å ville innta næring så sjelden? Betyr
ikke dette at en kristen uten andakt er kjødelig?
Dette betyr også at dersom han blir i denne tilstanden, er han ikke frelst. Når
vi er kjødelige mennesker, kan andakt være bare en plikt. Når vi er åndelige, vil
andakt mer og mer bli en nødvendighet.
For flere år siden leste jeg en bok av Jim Vaus: Jeg var en gangster. Vaus var en
kriminell som ble omvendt. Han bekjente sine synder helhjertet – for eksempel
falsk ed, tyveri osv. Han opplevde sterkt at Gud grep inn i hans liv. Dette imponerte meg, og jeg sa til meg selv: Jeg har det bra på nesten alle måter, men jeg har
ingen erfaringer slik som dette. Så ba jeg til Herren: ”Far i himmelen, jeg ønsker
også å bekjenne alle syndene jeg vet om og alle synder som du vil vise meg. I
tillegg vil jeg stå opp en time tidligere for å be og lese Bibelen. Så vil jeg se om du
vil gripe inn i mitt liv også.”
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Pris Gud! Han grep inn i mitt liv. Siden da er spesielt morgenandakten på sabbaten blitt grunnlaget for mitt liv med Gud.
Gjennom daglig overgivelse og daglig å bli fylt med Den Hellige Ånd, vil våre
liv bli forandret til det bedre. Dette skjer gjennom vår personlige andakt.

TILBE I ÅND OG SANNHET
La oss tenke over hensikten med andakt. I Guds siste budskap til menneskeheten
handler det om tilbedelse av Skaperen i motsetning til dyret (Åp 14,1-12). Det ytre
tegn på tilbedelse er sabbaten (å tilbe Skaperen). Den indre holdningen i tilbedelse kommer fram i Joh 4,23-24 NB: ”Men den time kommer, og er nå, da de sanne
tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil
ha. Gud er Ånd, og de som tilber Ham, må tilbe i ånd og sannhet.”
Å tilbe i ånd betyr åpenbart bevisst tilbedelse, men også at man er fylt med Den
Hellige Ånd. Å tilbe i sannhet betyr å leve i hel overgivelse til Jesus som er personifiseringen av sannhet. Han sa: ”Jeg er... sannheten” (Joh 14,6 NB). Og det betyr
at når Jesus lever i oss, så lever vi i etter Guds ord og bud, for Han sa: ”Ditt ord er
sannhet” (Joh 17,17 NB). I Sal 119,142 står det: ”Din lov er sannhet.” Dersom vi ikke
har ekte andakt nå, er vi ikke da i fare for å mislykkes i det kritiske øyeblikk? Dette
er nok et problem for alle kjødelige kristne.
Jeg tror at vi alle ønsker å gjøre framgang ved Guds hjelp og vokse i kunnskap.
Det kan være at den falske tro, som vi nå skal se nærmere på, har vært et hinder
for å bevege oss framover.

DÅP OG DEN HELLIGE ÅND
Noen tenker at de er fylt med Den Hellige Ånd fordi de er døpt, og at alt dermed
er ok og at de ikke trenger gjøre mer. D. L. Moody kommenterte dette:
”Mange tror at siden de var fylt en gang, er de fylt for alltid. Å min venn, vi er
hullete kar; det er nødvendig for oss å være under kranen hele tiden for å være
fylt.”60
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Joseph H. Waggoner sa:
”I alle tilfeller, der dåpen blir sett på som bevis for Den Hellige Ånds gave, er
den angrende synderen dysset inn i en kjødelig sikkerhetsfølelse. Han stoler
utelukkende på sin dåp som tegn på Guds nåde. Dåpen, ikke Ånden boende i
hjertet, vil være hans tegn eller ’vitnesbyrd’…” 61
Dåp er uten tvil en viktig beslutning; det stemmer overens med Guds vilje. Det
er, og vil fortsette å være svært viktig. Men vi bør ikke se tilbake til en handling i
fortiden som bevis for at vi er fylt med Den Hellige Ånd. I stedet må vi vite nå og
erfare nå at vi er fylt med Den Hellige Ånd.
Noen mottok Den Hellige Ånd før de ble døpt – for eksempel Kornelius og
hans hus eller Saulus. Andre fikk Ånden etter de var døpt – for eksempel samaritanerne eller de tolv mennene i Efesos. Men det er det samme om en person
mottok Den Hellige Ånd før, under eller etter dåpen: Det som betyr noe, er at vi
fikk Den Hellige Ånd på et tidspunkt og at vi har Ham i vårt hjerte nå. Det er ikke
av avgjørende betydning hva som skjedde i fortiden, men heller hvordan ting er
i dag.
Jeg ønsker å minne deg på dette igjen: Vi fikk vårt fysiske liv ved fødselen. Vårt
liv er opprettholdt ved daglig mat, drikke, trening, søvn osv., ellers ville vi ikke leve
veldig lenge. Den samme loven gjelder i vårt åndelige liv som i det fysiske liv. Vi
fikk et nytt liv gjennom Den Hellige Ånd, nærmere bestemt da vi helt og fullt
overga oss selv til Kristus. Vårt åndelige liv blir opprettholdt gjennom Den Hellige
Ånd, bønn, Guds ord, osv. E. G. White skrev:
”Hvert eneste øyeblikk av alt liv vi ser omkring oss, opprettholdes ved Guds
kraft. Det skjer ikke ved direkte undergjerninger, men ved at vi tilegner oss de
velsignelser som befinner seg innenfor vår rekkevidde. Slik blir også det åndelige liv opprettholdt når vi benytter de midler Gud stiller til vår disposisjon.” 62
Verken det fysiske eller det åndelige liv forblir i oss automatisk. Det er nødvendig å bruke de midlene Gud har gitt oss.
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Dette betyr at når vi er født på nytt, blir Den Hellige Ånd gitt til oss for å bli.
Men for at Han skal bli i oss, avhenger det av den daglige bruk av de midlene som
Herren har gitt oss. Hva blir resultatet dersom vi ikke bruker disse ”midlene”?
Den Hellige Ånd er det viktigste av alle disse ”midlene”. I tillegg er bønn av
stor betydning, å være i forbindelse med Gud gjennom Hans Ord, å delta i gudstjenester og andre aktiviteter.
Jeg tror vi kan være enige om at det som en regel også er nødvendig daglig
å ta vare på vårt indre menneske. Hvis vi ikke gjør det, vil vi få beklagelige konsekvenser. Vi kan verken spise på forhånd og heller ikke lagre opp av Den Hellige
Ånd. ”Gud gir ikke hjelp for morgendagen.” 63 Jeg mener det er rimelig klart at
daglig overgivelse til Jesus er nødvendig og at vi daglig bør invitere Den Hellige
Ånd inn i våre liv.
Begge disse handlingene tjener den samme hensikten, de er to sider av samme mynt, nemlig å ha et nært forhold til Kristus. Jeg gir meg selv til Ham ved overgivelse, og ved å be om Den Hellige Ånd, inviterer jeg Ham inn i mitt hjerte. Blant
mange bibelvers viser 1 Joh 3,24 (se også Joh 14,17. 23) oss at Jesus lever i oss ved
Den Hellige Ånd: ”Og på dette kjenner vi at Han blir i oss: av den Ånd som Han ga
oss.”

VIRKNINGEN AV DEN HELLIGE ÅND
Når Den Hellige Ånd er i meg, fullfører Han det Kristus utrettet for oss. ”For
livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov” (Rom 8,2
NB). Vi kan forklare ”livets Ånds lov” som måten Den Hellige Ånd arbeider på i et
hjerte som er helt overgitt til Gud. Bare Ånden kan vekke til live i meg det Kristus
utrettet. E. G. White forklarer dette godt:
”Ånden skulle gis som en gjenfødende kraft, og uten den ville Kristi offer ha
vært forgjeves… Ånden setter ut i kraft det som verdens Gjenløser har utrettet.
Det er ved Ånden at hjertet blir renset. Ved Ånden får den troende del i guddommelig natur. …Gud venter at de skal be om og ta imot Hans kraft.” 64
Thomas A. Davis beskriver denne prosessen slik:
”Dette betyr at til og med virkningen av Kristi arbeid for folk, avhenger av Den
Hellige Ånd. Uten Ham ville alt Jesus gjorde på jorden – i Getsemane, på korset,

63
64

E. G. White, The Desire of Ages (1898), s. 313.4 (jfr. Alfa og omega, Norsk Bokforlag (1990),
bind 4, s. 267).
E. G. White, The Desire of Ages, (1898) s. 671.2 og 672.1 (jfr. Alfa og omega, Norsk Bokforlag (1990),
bind 5, s. 223-224).

55

i oppstandelsen og prestetjenesten i himmelen – være uten suksess. Resultatet
av Kristi arbeid ville ikke være mye mer brukbart enn andre store religiøse eller
etiske bevegelser. Men selv om Kristus var mye mer enn disse, kunne han ikke
frelse menneskeheten alene gjennom sitt eksempel og sin lære. For å forandre
folk, var det nødvendig å arbeide med dem. Dette arbeidet utføres av Den Hellige Ånd som ble sendt for å gjøre sin gjerning i folks hjerter, som Jesus hadde
gjort mulig.” 65
Er ikke dette alene grunn nok til å sørge for at du vil bli fylt med Den Hellige
Ånd?
”Når Guds Ånd tar hjertet i besittelse, forvandler den livet. Syndige tanker legges bort, onde handlinger blir oppgitt, og kjærlighet, ydmykhet og fred kommer i
stedet for sinne, misunnelse og strid. Glede tar sorgens plass, og ansiktet reflekterer lyset fra himmelen.” 66
Det er mange andre verdifulle resultater fra et liv med Den Hellige Ånd, men
det er også store svakheter og tap uten Ham. Forskjellen mellom et liv med og uten
Den Hellige Ånd vil vi ta opp i kapittel 4.

ER JEG FYLT MED DEN HELLIGE ÅND?
Still deg selv følgende spørsmål om det å være fylt med Den Hellige Ånd: 67
Er det noen merkbare virkninger av Den Hellige Ånd i ditt liv? For eksempel,
har Han gjort Jesus virkelig og stor for deg? (Joh 15,6).
Begynner jeg å høre og forstå den indre stemmen til Den Hellige Ånd? Kan
Han lede meg i store og små avgjørelser i mitt liv? (Rom 8,14).
Har det vokst fram en ny slags kjærlighet til mine medmennesker i meg? Gir
Den Hellige Ånd meg en øm medfølelse og dyp omsorg for folk som jeg normalt ikke ville velge som mine venner? (Gal 5,22; Jak 2,8-9).
Opplever jeg igjen og igjen at Den Hellige Ånd hjelper meg å omgås mine
medmennesker? Gir Han meg det rette ordet for å nå hjertet til en som har
plager og bekymringer?
Gir Den Hellige Ånd meg styrke til å dele med andre det jeg vet om Jesus, og
lede dem til Ham?
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Erfarer jeg hvordan Han hjelper meg i mitt bønneliv og lærer meg å uttrykke
de dypeste følelsene i hjertet til Gud?
Når vi tenker over disse spørsmålene, ser vi vårt store behov for å vokse i Den
Hellige Ånd, til å bli bedre kjent med Ham og elske Ham mer.

FORSONING MELLOM FAR OG SØNN
En bror skrev:
”Min far og jeg er blitt forsonet med hverandre. Etter å ha lest Veien til personlig oppvåkning og andaktsbøkene 40-dager nummer 1 og 2, hadde jeg en
vidunderlig opplevelse av å bli fylt av Den Hellige Ånd. Det var spesielt spennende for meg å erfare hvordan Ånden virker og ønsker å virke på alle områder
i mitt liv.
Mitt forhold til min far var alltid litt komplisert. Mine ønsker og bønner i
min barndom og ungdom var alltid at jeg skulle få et bedre forhold til min
far. Men det utviklet seg stadig til det verre. Så gikk det seks til sju år. Mens
jeg studerte og ba om Den Hellige Ånd, hadde min kone og jeg flere store
opplevelser med Gud. Vi ba for våre familier og spesielt for min far. I denne
tiden fikk jeg ny kraft til å elske min far. Jeg var i stand til å tilgi ham alt det
som ikke hadde gått så bra i vårt forhold siden barndommen. Min far og jeg
er nå venner. Han har også begynt å interessere seg for åndelige spørsmål og
forteller andre om Gud. Og nå, to år senere, er min relasjon til min far veldig
god. Jeg takker Gud for denne erfaringen. Jeg pleide å føle meg maktesløs og
ensom. Men siden jeg begynte å be daglig om Den Hellige Ånd, opplever jeg
et nytt og vidunderlig liv og forhold til Gud.” (Navnet er kjent av forfatteren.)

Bønn: Herre Jesus, jeg takker deg for at du ønsker å forbli i meg gjennom Den Hellige Ånd. Takk for at vår gjensidige tillit og kjærlighet vokser
gjennom daglig overgivelse. Herre, hjelp meg til å bli bedre kjent med Den
Hellige Ånd og Hans arbeid. Jeg lengter etter å forstå hva Han ønsker å gjøre
for meg, min familie og min menighet, og hvordan vi kan ha forsikring om at
vi kan ta imot Ånden når vi daglig ber. Takk for dette. Amen.
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TILLEGG FOR EFESERNE 5,18 –
”BLI FYLT AV ÅNDEN”
Vi kan se i den norske teksten i Ef 5,18 at dette er en appell i imperativ form. Videre kan vi se at dette budet er ment for alle. Og vi legger også merke til at det er
vår plikt å søke å bli helt fylt av Ånden. Men den greske teksten gjør dette enda
tydeligere.
Johannes Mager kommenterer dette slik:
”Blant brevene i Det nye testamentet er det bare ett avsnitt som taler direkte om å bli fylt med Den Hellige Ånd: ”Bli fylt av Ånden” (Ef 5,18). I boken
Apostlenes gjerninger finner vi at å bli gjennomsyret av Den Hellige Ånd, er en
gave som viser seg i kraftfulle gjerninger i spesielle situasjoner. Men Paulus
uttaler at å bli fylt med Ånden er et påbud som er uavhengig av situasjoner
i livet og gjelder alle Jesu etterfølgere. Dette korte, men viktige budet består
av fire aspekter.
1. Verbet ”å fylle” (plerein) brukes i imperativ (bydende) form. Paulus gir ikke en
anbefaling eller et vennlig råd her. Han gir en ordre i kraft av å være en apostel.
En ordre appellerer alltid til en persons vilje. Hvis en kristen er fylt med Den
Hellige Ånd, avhenger dette i stor grad av en selv. Vi er pålagt å kjempe for å
være fylt med Ånden. Det er vårt ansvar som et folk.
2. Verbet står i flertallsform. Påbudet er ikke rettet til en enkelt person i menigheten som har spesielle ansvar. Å være fylt med Den Hellige Ånd er ikke et privilegium for en liten elite.Kallet gjelder alle som hører til menigheten – alltid og alle
steder. Det er ingen unntak. For Paulus var det normalt at alle kristne skulle
være fylt med Den Hellige Ånd.
3. Verbet er i en passiv form. Det står ikke: ”Fyll dere selv med Ånden”, men heller:
”Vær fylt med Ånden!” Ingen kan fylle seg selv med Den Hellige Ånd. Dette er
et eksklusivt arbeid forbeholdt Den Hellige Ånd. I dette ligger det suverenitet.
Men den enkelte bør legge til rette for at Ånden kan fylle ham. Uten hans
aktive deltakelse, vil Den Hellige Ånd ikke arbeide i ham.
4. På gresk er verbet i presens. Denne imperative presens-formen beskriver noe
som stadig gjentas, i motsetning til presens aorist [fortid] form av verbet som
ville indikert et engangstilfelle. Av dette følger det at å være fylt med Den
Hellige Ånd, ikke er et engangstilfelle, men er en gjentagende, progressiv prosess. En kristen er ikke et kar som blir fylt en gang for all framtid, men trenger
heller å bli kontinuerlig ’etterfylt’. Setningen kunne uttrykkes slik: ’La dere
konsekvent og kontinuerlig bli fylt på nytt med Den Hellige Ånd!’
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KAPITTEL 3

VÅRE PROBLEMER KAN LØSES – HVORDAN?

Å være fylt med Den Hellige Ånd, noe som ble gitt oss ved dåpen [så sant
det var en dåp i både vann og Ånd med hel og full overgivelse], kan mistes når
den fylden som ble gitt, ikke blir beholdt. Dersom den går tapt, kan man få den
tilbake. Å være fylt med Ånden må gjentas, slik at Han kan fylle alle områder
av vårt liv, så vårt åndelige liv ikke visner bort. Det er derfor Paulus påbyr alle
troende å være konstant fylt med Ånden. Dette er en normal tilstand for en
kristen. Én dåp, men mange 'oppfyllinger'.” 68
Herren selv har gitt ordren:*
LA DERE BLI KONSEKVENT OG KONTINUERLIG
FYLT PÅ NYTT MED DEN HELLIGE ÅND! **

68

*

Johannes Mager var pastor, evangelist og har i mange år forelest på et universistet i systematisk teologi. I senere tid var han leder for misjonsavdelingen i den Euro-Afrikanske divisjon i Bern, Sveits (nå
den Inter-Europeiske divisjon). Nå er han pensjonert og bor i Friedensau. Sitatet er fra boken: Auf den
Spuren des Geistes, (Lüneburg, 1999) side100-101 (med tillatelse fra forlaget)
E. G. White, Thoughts from the Mount of Blessing, MB 20.3 (egwwritings.org)

** Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg, 1999), s. 101
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KAPITTEL 4

HVILKE FORANDRINGER
KAN VI FORVENTE?
Hvilken fordel er det
å være fylt med Den Hellige Ånd?
Hva mister vi om vi
ikke ber om Den Hellige Ånd?

EN SAMMENLIGNING MELLOM KJØDELIG
OG ÅNDELIG KRISTENDOM
Konsekvensene av kjødelig kristendom har vi allerede delvis listet opp for individ
uelle personer. Noen av konsekvensene uttrykker seg slik:
Personen er ikke frelst i denne tilstanden (Rom8,6-8; Åp 3,16).
Guds kjærlighet – agape-kjærligheten – er ikke i personen (Rom 5,5; Gal 5,22);
hun eller han er helt avhengig av sin menneskelige kjærlighet; kjødets lyst er
ikke knust (Gal 5,16).
Personen er ikke blitt styrket med kraft fra Den Hellige Ånd. (Ef 3,16-17).
Kristus lever ikke i denne personen (1 Joh 3,24).
Hun eller han har ikke mottatt kraften til å vitne for Kristus (Apg 1,8).
Personen oppfører seg på en menneskelig måte (1 Kor 3,3), som lett kan forårsake rivalisering og spenninger.
Som regel er det vanskeligere for denne personen å ta imot formaninger.
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Hans bønner kan være utilstrekkelige.
Personen har bare menneskelig evne til å tilgi og ikke bære nag.
Den kjødelige kristne oppfører seg av og til som et naturlig/sjelelig menneske.
Paulus sier: ”... er dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis?” (1 Kor 3,3
NB). Andre ganger er hans væremåte slik som hos en åndelig person, selv om han
lever etter egen kraft og egenskaper.
Den åndelige kristne opplever Guds fylde:
”Jeg ber om at Han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å
styrkes med kraft i det indre menneske, at Kristus må bo ved troen i deres
hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de
hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her
er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan
bli fylt til hele Guds fylde. Men Ham som kan gjøre mer enn alt, langt ut over
det vi ber eller forstår, etter den kraften som er virksom i oss – Ham være ære
i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen”
(Ef 3,16-21 NB).

VIRKNINGENE AV KJØDELIG KRISTENDOM
Jeg er lei meg for de tap jeg har påført min familie og de menighetene jeg har
arbeidet for som pastor, som følge av min mangel av Den Hellige Ånd. Når det
gjelder dette, er det også sant at vi kan ikke lede noen lenger enn vi er kommet
selv. Vi må også innse at personlig mangel av Den Hellige Ånd hos mennesker i
familien og menigheten akkumuleres eller multipliseres.

Barn og ungdom
Kjødelig kristendom er et ynglested for liberalt kristenliv. I uvitenhet og med
gode intensjoner prøver de på det de ikke kan gjøre og ender opp med å lete etter en nødutgang. Er det årsaken til at vi mister så mange av våre unge? Har vi i
uvitenhet eller av andre grunner satt et eksempel for våre barn og unge i kjødelig
kristendom? Som følge av det, har barna og de unge blitt kjødelige kristne og
derfor må slite med motløshet? Er dette årsaken til at mange ikke tar det veldig
seriøst og ikke kommer i kirken lenger, eller har forlatt menigheten?
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For ikke lenge siden sa en eldre trosbror til menigheten:
”Det er en grunn for de problemene vi har i dag i våre egne liv og i våre unges
liv: den eldre generasjonen har mislykkes i å forstå hvordan Den Hellige Ånd
arbeider og hvordan vi kan bli fylt av Ham.” 69
La meg igjen minne deg om konsekvensene av lunkenhet (å ikke helt være
overgitt til Kristus):
”Halvhjertede kristne er verre enn de vantro; for deres villedende ord og
ikke-forpliktende standpunkt fører mange på avveier. Den vantro flagger det
han står for. Den lunkne kristne bedrar begge grupper. Han er verken en god
verdslig person eller en god kristen. Satan bruker ham til å gjøre et arbeid
ingen andre kan gjøre.” 70
Hvis vi derimot lever åndelig, kan vi vise våre barn hvordan de kan få hjelp fra
Gud. Ellen White sier noe virkelig fantastisk:
”Undervis dine barn om at det er deres privilegium hver dag å få Den Hellige
Ånds dåp. La Kristus finne i deg sin hjelpende hånd for å gjennomføre sine
hensikter. Ved bønn kan du få en erfaring som vil gjøre din tjeneste for dine
barn helt vellykket.” 71
Vi lærte våre barn å be. Men lærte vi dem å be daglig om Den Hellige Ånd? Eller
visste vi ikke det selv? Min kone og jeg visste ikke det på den tiden. Jeg er takknemlig for at Gud holdt et øye med den perioden da vi manglet kunnskap. Men
hvor mye gikk vi glipp av som en konsekvens av dette?
Hvilke vidunderlige barn vil åndelige foreldre ha som daglig overgir seg til
Kristus og ber om Den Hellige Ånd.

Atmosfære – har vi guddommelig kjærlighet
eller er vi bare snille med hverandre?
Hvilken forskjell er det i atmosfæren i ekteskap og familier, menighet og kirke,
om medlemmene består av kjødelige eller åndelige kristne? Hva om Guds kjærlighet mangler og syndens kraft ikke er brutt, og om Guds kraft ikke er til stede
for å leve et disiplinert liv, ville ikke alt vært annerledes om vi hadde disse egenskapene ved Guds nåde?
69
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Garrie F. Williams, Erfülltsein vom Heiligen Geist – Wie erfahren wird das? (Lüneburg 2007), s. 8.
EGW Letter 44, 1903, quoted in Adventist Bible Commentary, Vol.7, s. 963 on Rev. 3:15-16.
E.G. White, Child Guidance (1954), s. 69-70.
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Konservative kjødelige kristne har en tendens til å kritisere. Dette er ikke bra.
Selv om vi må snakke om Guds bud, burde vi samtidig se i øynene at virkelig forandring bare vil kunne skje dersom den kommer innenfra.
Liberale har en tendens til å ikke ta ting alvorlig og tilpasser seg verdslige
metoder. Gud kan ikke velsigne det heller.
Joseph Kidder oppdaget at den vanlige tilstanden i menigheten i dag er som
følger:
”Apati, overfladiskhet, verdslighet, mangel på gavmildhet, utbrente pastorer,
tenåringer som forlater menigheten, svak selvdisiplin, planer uten godt fundament eller resultater, mangel på sterke, engasjerte menn.” 72
Årsaken til disse problemene er mangel på forbindelse med Jesus (Joh 15,1-5)
og for mye menneskelig innsats (Sak 4,6). Også Kidder ser løsningen i et liv fylt
med Den Hellige Ånd. (Apg 1,8).
Jesus ga oss et nytt bud:
”Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal
også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om
dere har kjærlighet til hverandre” (Joh 13,34-35 NB).
Å elske slik som Jesus, betyr å elske med guddommelig kjærlighet (agape). Det
kan vi bare gjøre når vi er fylt med Den Hellige Ånd.
”Å elske Gud over alt annet og uselvisk å elske hverandre, er den beste gaven
vår himmelske Far kan gi. Denne kjærligheten er ikke et plutselig innfall, men
et guddommelig prinsipp og en stadig kraft. Et hjerte som ikke er helliget til
Gud, kan verken unnfange eller praktisere den. Det kan bare de som lar Jesus ha
makten i hjertet.”  73
Jeg tror det er en forskjell på om vi bare er ”snille” mot hverandre eller om vi
går lenger enn det og elsker med Guds kjærlighet. E. G. White gir oss et viktig
hint:
”Ved å pynte oss med en mild og stille ånd, ville nittini av hundre problemer
som gjør våre liv så bitre, bli løst.” 74
72
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Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben (Andrews University), PPP lysark 3+4.
E. G. White, The Acts of the Apostles, (1911), s. 551.2 (Jfr. Alfa og Omega, bind 6, s. 378).
E.G. White, Testimonies for the Church, volume 4, s. 348.3.
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Guds ord (1 Tess. 4,3-8) sier noe om ekteskapet. Disse versene taler blant
annet om et liv i hellighet og respekt innenfor ekteskapet. Det er satt i kontrast til
hedningenes lidenskapelige lyst. Siden de nevner et liv i helliggjørelse tre ganger,
og også det privilegium å ha Den Hellige Ånd, forstår vi at et liv med Ånden kan
og bør forandre også vår oppførsel i samlivet. Gud mente at vi skulle ha stor glede og oppfyllelse i vårt ekteskapelige liv. Viser ikke dette at Gud ønsker å hjelpe
oss til å praktisere kjærlig ømhet i stedet for lyst?
Jesus ba om enhet blant sine disipler:
”...at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg - at også de må
være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.” (Joh 17,21 NB).
William G. Johnsson skriver:
”Mange adventister trenger fremdeles å forstå hva det betyr å være ett med
Kristus. Tidligere har vi antakelig ikke lagt nok vekt på dette eller koplet til
hesten bak-fram.” 75
Kristus er i oss når vi er fylt med Den Hellige Ånd. Åndelig kristendom bidrar
til at våre bønner til Herren blir besvart. E. G. White sier:
”Når Guds folk er ett i forening med Den Hellige Ånd, vil all fariseisme, all selvrettferdighet, som var den jødiske nasjonens synd, bli kastet ut fra hjertene…
Gud vil gjøre kjent mysteriet som har vært skjult i lange tider. Han vil ’… kunngjøre hvor rik på herlighet dette mysteriet er blant hedningefolkene, det er:
Kristus i dere, håpet om herlighet’ (Kol 1,27).” 76

Korrigerende rådgivning
Vil det ha noen virkning å gi irettesettende råd når vi ikke, eller nesten ikke, gir
dem med Guds kjærlighet? Hvilke avgjørelser vil en menighet ta dersom den stort
sett består av kjødelige kristne eller om pastor eller forstander er kjødelige? Når jeg
tenker tilbake på min tid som pastor, har jeg det inntrykk at åndelige menighetsmedlemmer har en tendens til å bringe medlemmer som er kommet på sidelinjen,
tilbake til fornuft. Og når en person angrer og bekjenner, har rådgivningen nådd
sin hensikt. Noen ganger bruker kjødelige kristne rådgivning som straff, eller til
og med misbruker den til å bruke makt (Matt 18,15-17; 1 Kor 3,1-4; 2 Kor 10,3; Jud 19).
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William G. Johnsson, Adventgemeinde in der Zerreißprobe, (Lüneburg 1996), s. 118.
E. G. White, Selected Messages, Vol. 1 (1958), s. 386. 1.
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GUDS PROFETISKE ORD FOR DE SISTE DAGER
Gud har for vane å åpenbare viktige, nye trinn i utviklingen gjennom sine profeter
(Amos 3,7). Slik ga han profetiske budskaper for de siste dager gjennom Ellen White. Siden mye ville være helt forskjellig fra tidligere tider, var det viktig og nødvendig å ha relevant tilleggsopplysning fra Gud. I dag kaller vi det en ”oppdatering”.
Ifølge EllenWhite er disse budskapene av stor betydning helt til Jesus kommer igjen.
Siden hennes råd inkluderer endring i livsstil, irettesettelser, formaninger osv.,
kan en åndelig person lettere ta imot det enn en kjødelig person. (Men selv om
noen tar disse rådene på alvor, betyr ikke det automatisk at de er åndelige.) Det
ville være klokt å tenke på teksten i 5 Mos 18,19 NB: ”Og hver den som ikke hører på
mine ord, som han skal tale i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap.”
Dette viser klart at budskap fra en sann profet ikke har å gjøre med personen,
men snarere med Gud selv. Hvordan kan vi vite om en profet er sann? Guds ord
gir oss fem prøvepunkter, og en sann profet må bestå alle fem prøver.
1. Måten de lever på – ”På fruktene skal dere kjenne dem” (Matt 7,15-20).
2. Profetiene går i oppfyllelse – 5 Mos 18,21-22 (med unntak av betingede profetier, jfr. Jona).
3. Maner til tro på Gud (Guds ord) (5 Mos 13,1-5).
4. Anerkjenne Jesus som sann Gud og sant menneske (1 Joh4,1-3).
5. Tro mot Bibelens lære (Joh 17,17).
Alle Guds bud, inkludert Hans råd gjennom profetene, er til vårt eget beste.
Derfor er de svært verdifulle. Og derfor kan åndelige mennesker adlyde i Guds
kraft og med glede vite at det bidrar til et vellykket liv. ”Tro på Herren deres Gud,
så skal dere holde stand! Tro på hans profeter, så skal dere ha lykken med dere!” (2
Krøn. 20,20b NB).
Vårt studiehefte for sabbatsskolen sier følgende om forholdet mellom et liv
med Den Hellige Ånd og ordene til en sann profet:
”Den som forkaster det profetiske ord, stenger seg selv ute fra veiledning av
Den Hellige Ånd. Resultatet i dag er ikke annerledes enn det var den gang –
tap av et forhold til Gud og at man stiller seg åpen for negativ innflytelse.” 77
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Studienanleitung Standardausgabe, Philip G. Samaan, 10.11.1989, til spørsmål 8.
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PLANLEGNING/STRATEGI
En viktig oppgave er å lete etter gode løsninger og metoder for våre plikter
i menigheten og i misjonsarbeidet. Det dreier seg om våre planer og strategier.
Hovedsakelig har det å gjøre med å styrke menigheten åndelig og redde flere
sjeler.
Jeg ble døpt for 65 år siden, og har vært pastor i 43 år. Vi har utviklet en mengde opplegg og metoder. Vi var flittige. I denne sammenhengen må jeg igjen tenke på Dwight Nelsons ord ved Generalkonferensens generalforsamling i 2005:
”Vår menighet har gjennomført en grundig utvikling av beundringsverdige
metoder, planer og aktiviteter, men hvis vi ikke til slutt innrømmer vår åndelige konkurs [mangel på Den Hellige Ånd], som har fått et grep på mange av oss
pastorer og ledere, vil vi aldri komme lenger enn vår proforma-kristendom. ”78
Dennis Smith sier noe i samme retning:
”Jeg har ikke noe imot planer, aktiviteter og metoder. Men jeg er redd for at
vi ofte stoler på dette for å drive Guds arbeid framover. Planer, aktiviteter og
metoder vil ikke fullføre Guds verk. Store talere, flotte konserter og satellittkringkasting vil ikke avslutte arbeidet. Guds Ånd vil avslutte verket – Guds
Ånd som taler og arbeider gjennom Åndsfylte menn og kvinner." 79

DÅP/SJELEVINNING
Bibelen viser oss at Den Hellige Ånd er en viktig forutsetning for å vinne folk for
Kristus (se Apostlenes gjerninger). I Tyskland har vi både menigheter som vokser
og menigheter som stagnerer eller svinner. Verden over har medlemstallet vokst
tjuefold over de siste 60 årene. Vi kan liste opp mange årsaker til denne situasjonen i Tyskland. Men en ting står klart for meg: Den viktigste årsaken er mangel
på Den Hellige Ånd. Naturligvis har dette problemet opptatt oss intenst. Vi har
utviklet og tilpasset mange metoder og aktiviteter. Vi har sett at en mangel på
Den Hellige Ånd i alle disse anstrengelsene har ført til mangel på penger og tid
fordi vi har prøvd ut unødvendige eller mislykkede tiltak.
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Editor Helmut Haubeil, Missionsbrief Nr. 34 (Bad Aibling, 2011), s. 3.
Dennis Smith, 40 Days – Prayers and Devotions to Prepare for the Second Coming (Wien, 2012), s. 88.
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”

Når Guds folk er ett i forening med Den Hellige Ånd,
vil all fariseisme, all selvrettferdighet, som var den
jødiske nasjonens synd, bli kastet ut fra hjertene.

“

To sitater fra E. G. White illustrerer denne situasjonen:
”Herren arbeider ikke nå for å bringe mange sjeler inn i sannheten, på grunn av
våre menighetsmedlemmer som aldri er blitt omvendt, og at de som en gang
ble omvendt, har falt fra. Hvilken innflytelse ville disse uinnvidde medlem
mene [kjødelige kristne] ha på de nyomvendte?” 80
”Hvis vi ville ydmyke oss selv for Gud, og være vennlige og høflige og ømhjertede og medlidende, ville det være hundre omvendelser til sannheten der det
nå bare er én.” 81
På den annen side har vi døpt medlemmer som ikke er forberedt tilstrekkelig.
E. G. White skrev:
”Den nye fødsel er en sjeldenhet i denne verdens tidsalder. Det er grunnen til
at det er så mange vanskeligheter i menighetene. Mange, altfor mange, som
tar Kristi navn, er vanhellige og uhellige. De er blitt døpt, men de ble begravd
levende. Selvet døde ikke, derfor sto de ikke opp til et nytt liv i Kristus.” 82
Dette ble skrevet i 1897. Hva er situasjonen i dag? Problemet er: den som ikke
er født på nytt, er ikke blitt fylt med Den Hellige Ånd. Jesus sa: ”Uten at en blir født
av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike” (Joh 3,5 NB). Er det ikke sant
at vi finner mangel på Den Hellige Ånd overalt?
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E. G. White, Testimonies for the Church Vol. 6, (1901) s. 370.3.
E. G. White, Testimonies for the Church Vol. 9 (1909), s. 189.4.
E. G. White, MS 148 (1897).
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DEN HELLIGE ÅND OG FORKYNNELSE
Gud sier følgende om meningen med Den Hellige Ånd og forkynnelse:
”Det vil være forgjeves å forkynne Ordet uten Den Hellige Ånds stadige
nærvær og hjelp. Ånden er den eneste virkningsfulle lærer når det gjelder
guddommelig sannhet. Bare når Ånden formidler sannheten til hjertet, vil
den vekke samvittigheten og forvandle livet.
Man kan kanskje være i stand til å fremholde Guds ord etter bokstaven
og være vel kjent med alle dets pålegg og løfter, men hvis ikke Den Hellige
Ånd sørger for at sannheten når hjertet, vil ingen falle på klippen og bli knust.
Ingen form for utdanning, ingen fortrinn, hvor store de enn måtte være, kan
gjøre noen til en lysspreder uten at Guds Ånd virker med.” 83
Forkynnelse skjer ikke bare under en preken, men også i undervisning, bibelstudier og omsorgsgrupper.
Randy Maxwell sier:
”Men sannheten er at vi dør av tørst etter kontakt med den levende Gud.” 84
Er mangelen på Den Hellige Ånd også årsaken til frykt? Kan Emilio Knechtle ha
rett når han sier:
”Hvorfor lykkes vi ikke med å snu denne fordervede verden? Noe er galt med
våre overbevisninger. Vi er redd konflikter, vi er redd for kollisjoner, vi er redd for
vanskeligheter, vi er redd for å miste jobben, vi er redd for å miste vårt rykte, vi er
redd for å miste livet. Så vi tier stille og gjemmer oss. Vi er redde for å forkynne
evangeliet til verden på en kjærlig, men kraftfull måte.” 85
Løsningen på dette problemet finner vi i Apostlenes gjerninger 4,31 NB: ”Og
da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt med Den Hellige
Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet.”
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HVILKE FORANDRINGER KAN VI FORVENTE?

DEN HELLIGE ÅND OG LITTERATUR
Følgende er sagt om litteratur:
”Hvis Guds frelse er med den som skriver for bladet, vil den samme ånden
merkes av leseren. En artikkel skrevet i Guds Ånd, blir bifalt av engler, og tilskynder leseren til å gjøre det samme. Men en artikkel skrevet mens skribenten ikke lever helt for Guds herlighet, ikke har overgitt seg helt til Ham, registrerer engler denne mangelen med sorg. De vender seg bort og gir ikke leseren
noen tilskyndelse fordi Gud og Hans Ånd er ikke i det. Ordene er gode, men de
mangler Guds Ånds varmende innflytelse.” 86

Jeg ønsker igjen å legge vekt på følgende: Naturligvis var ikke alt vi gjorde
galt. På ingen måte. Vi har utviklet gode og veldig gode ting; Gud har uten
tvil velsignet våre menneskelige anstrengelser så langt det var mulig. Men
det viktige spørsmålet er: Nærmer vi oss disse oppgavene som åndelige eller
kjødelige kristne? En ting er sikkert: Når vi strever med å ﬁnne løsninger på
kjødelig grunnlag, vil vi investere mye tid til ingen nytte; vi iverksetter mange oppgaver som ikke blir til noen nytte.

DEN HELLIGE ÅND: INTET TIDLIGREGN, INTET SENREGN
”Tidligregnet, å bli fylt med Den Hellige Ånd, gir oss nødvendig åndelig modenhet som er avgjørende for at vi kan ha nytte av senregnet.” 87
”Senregnet som modner høsten på jorden,representerer den åndelige nåde som
forbereder menigheten for Menneskesønnens gjenkomst. Men uten at tidligregnet har falt, vil det ikke være noe liv; de grønne bladene folder seg ikke ut.
Med mindre de tidlige bygene har gjort sitt, vil ikke senregnet kunne bringe
noe frø til modning.”88
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DEN HELLIGE ÅND OG BIBELSK HELLIGGJØRELSE
”Dette er bibelsk helliggjørelse. Det kan bare skje ved tro på Kristus og ved
Åndens kraft som den troende har fått del i.” 89

MEKTIG MISJONSARBEID UTEN DEN HELLIGE ÅND?
Kan man ha opprettet store institusjoner, gjennomført vellykkede evangelistiske
kampanjer og utviklet kraftfulle misjonsstrategier uten Den Hellige Ånd? Andrew
Murray, den store misjonæren til Sør-Afrika, visste at et slikt scenario var meget
mulig og faktisk en virkelighet i mesteparten av kristenheten da han skrev:
”Jeg kan forkynne eller skrive eller tenke eller meditere, og glede meg over å
være opptatt med det som har å gjøre med Guds bok og Guds rike; og likevel
kan Den Hellige Ånds kraft være tydelig fraværende. Jeg frykter at hvis du tar for
deg forkynnelsen generelt i Kristi kirke, og spør hvorfor det er så lite kraft til omvendelse i Ordets forkynnelse, hvorfor det er så mye arbeid og så lite suksess for
evigheten, hvorfor Ordet har så lite kraft til å oppbygge de troende i hellighet
og overgivelse – så kommer svaret: Det er fraværet av Den Hellige Ånd. Og hva
kommer det av? Det kan ikke være noen annen grunn enn at kjødet [se Gal 3,3]
og menneskelig energi har tatt den plassen som Den Hellige Ånd burde ha.” 90

DEN HELLIGE ÅND OG HELSE
”Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste” (Rom 12,1 NB).
”Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen
ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og
det er dere” (1 Kor 3,16-17 NB).
”Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i
dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt
kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!” (1 Kor 6,19-20 NB; se også 2 Mos 15,26).
”La dem bygge en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem” (2 Mos 25,8
NB).
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Dersom vi tar disse uttalelsene på alvor, vil vi ta vare på vår helse og livsstil
som en naturlig del av å være Jesu disippel. Vår kropp tilhører Gud. Ønsker du å
behandle Guds eiendom forsiktig? Ja, vi ønsker å behandle våre legemer forsiktig
og i henhold til instruksjonene! Dette krever en viss disiplin. De som er fylt med
Den Hellige Ånd, kan og vil vanligvis iverksette denne disiplinen med glede. Belønningen er bedre helse i legeme, sjel og ånd. De som ikke er fylt med Den Hel
lige Ånd, vil streve og oppleve ulemper. Gud forventer at vi vedlikeholder den best
mulige helsen i kropp og ånd til Hans ære, til Hans tjeneste og til vår egen glede.
På dette området er det ikke noe alternativ til det å være fylt av Den Hellige Ånd.
Når Jesus lever i oss gjennom Den Hellige Ånd, da er Han også ”...Herren, din lege.”
(2 Mos 15,26 NB). Helbredelse er alltid det beste for den syke og til ære for Gud.
Man kan stille spørsmålet: Helbreder den guddommelige legen alle?
”En eldre dame fra Kambodsja kom som flyktning til misjonshospitalet i en
flyktningleir i Thailand. Hun hadde klær som en buddhistisk nonne. Hun spurte etter doktor Jesus. Så de fortalte henne om Jesus. Hun la sin tillit til Ham og
ble helbredet både på legeme og sjel. Da hun kunne reise tilbake til Kambodsja, var hun i stand til å vinne 37 mennesker for Kristus.” 91
Under den lojale kong Hiskias sykdom, sendte Herren ham et budskap: ”Se,
Jeg vil helbrede deg!” (2 Kong. 20,1-11.) Men hvorfor helbredet ikke Herren ham
med et ord, i stedet for å gi ham i oppdrag å legge en fikenkake på byllen? Kunne
det være at Herren forventer vårt samarbeid gjennom naturlige legemidler eller
forandringer i våre matvaner, behov for hvile osv.? Hvorfor helbredet ikke Gud
Paulus, men lot ham ha ”en torn i kjødet”? Selv sa Paulus: ”Og for at jeg ikke skal
opphøye meg av de overmåte store åpenbaringene” (2 Kor 12,7-10). E. G. White forteller oss imidlertid:
”Guds Ånds innflytelse er den beste medisinen man kan gi en syk mann eller
kvinne. Himmelen handler om helse; og jo dypere den himmelske innflytelsen
blir virkeliggjort, jo sikrere vil helbredelse skje den troende syke.” 92
Er ikke denne bekjennelsen fra en forretningsmann viktig og bemerkelsesverdig?
Han skrev og fortalte hvordan alle helseseminarene ikke hadde gjort noe godt for
ham. Men etter at han daglig begynte å be om Den Hellige Ånd la han helt om til en
sunn livsstil og valgte å være vegetarianer. 93 Viser ikke dette at det å være fylt av Den
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Hellige Ånd kan motivere oss og gi styrke sammen med glede til å akseptere en
sunn livsstil?
En søster leste om denne erfaringen og skrev:
”Gjennom hel overgivelse til Jesus forandret Gud mitt liv i et øyeblikk. Etter
bønnen der jeg overga meg til Ham, gikk jeg ut på kjøkkenet neste morgen,
stilte meg ved kaffemaskinen, ristet på hodet og sa til meg selv: nei, jeg drikker ikke kaffe lenger. Tidligere ville dette vært utenkelig, for da jeg prøvde å
slutte med denne vanen, fikk jeg forferdelig hodepine i fem dager; det var
sterke abstinenssymptomer. Denne gangen tenkte jeg ikke engang på hvilke
konsekvenser det kunne ha for meg. Jeg bare visste at jeg ikke ønsket å drikke
kaffe mer. I dag har jeg ikke noe ønske om å begynne igjen.” 94
Dette var en av mange forandringer i hennes liv. (Jeg har anbefalt det femte
”Andreasbrief” om seier over tobakk og alkohol til dem som ønsket å bli fri fra
sin avhengighet av disse stoffene. Det forklarer utdypende hvordan man kan få
frihet gjennom bønn og Guds løfter (teksten er tilgjengelig bare på tysk). 95)
Et liv med Den Hellige Ånd vil effektivt fremme helsereform. Det handler om
helseinformasjon sammen med kraft til endring. Don Mackintosh, leder for
Newstart Global, Weimar, CA, sier:
”Det virkelige behovet i dag er ikke bare helseutdanning – vi har ypperlig informasjon. Det vi trenger, er helseinformasjon sammen med kraft til å sette
den ut i livet, som er kraft til endring." 96
Doktor Tim Howe sier:
”Helseutdanning alene er ikke helsemisjon. Helseutdanning sørger ikke for
helbredelse mer enn Guds lov sørger for frelse. For å virkeliggjøre helse eller
frelse, må man erfare Guds kraft til endring.” 97
Til slutt, et spørsmål: Hva med helbredelse ved tro? Kan man forvente noe som
helst uten å være fylt av Den Hellige Ånd? (se Mark 16,17-18; Jak. 5,14-16).)
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FORBEREDELSE FOR JESU ANNET KOMME
Det finnes ingen erstatning for en nær relasjon til Jesus gjennom Den Hellige
Ånd som forberedelse for Jesu annet komme (eller også for at vi skulle dø i Herren). Når Kristus lever i meg gjennom Den Hellige Ånd, er jeg klar ved Hans nåde.
Dette kan vises på tre områder. (Temaet blir dekket mer grundig i boken Spirit
Baptism and Earth’s Final Events, av Dennis Smith.)

Et personlig forhold til Kristus
Jesus sa: ”Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og Ham
du utsendte, Jesus Kristus” (Joh 17,3 NB). ”Kjenne” har en dypere betydning i Bibelen enn ordet har i det norske språket i dag. Det betyr hel, gjensidig og kjærlig
overgivelse. Det skjer bare i et liv med Den Hellige Ånd. Denne tanken er uttrykt
i det følgende sitatet:
”Vi må ha en levende forbindelse med Gud. Vi må være dekket med kraft ved
Den Hellige Ånds dåp, slik at vi kan nå opp til en høyere standard; for det er
ikke hjelp for oss på noen annen måte.” 98
I lignelsen om de ti jomfruene sa Jesus til dem som var ukloke: ”Jeg kjenner
dere ikke.” Hva var årsaken? Mangel på olje, som representerer Den Hellige Ånd
(Matt 25,1-13). Mennene som korsfestet Jesus, hadde mye kunnskap om Det gamle testamentet. Men på grunn av deres feiltolkning var de ikke på utkikk etter et
personlig forhold til Jesus. Er vi klar over at den siste generasjon, på grunn av forholdene i de siste dager, vil ha et stort behov for å leve i et nært forhold til Gud?

Rettferdiggjørelse ved tro
Guds siste budskap til menneskeheten i de tre englers budskap, handler om forkynnelse av det ”evige evangeliet” (Åp 14,6-7). Hva er kjernen i dette budskapet som
hele verden skulle og vil få høre? Det er rettferdiggjørelse av nåde ved tro i Jesus
Kristus alene (Ef 2,8-9). De som forkynner dette budskapet for de siste dager med
kraft, må erfare kraften i dette budskapet selv. De må kjenne og erfare rettferdiggjørelse ved tro på Jesus alene, han som tilgir og frelser fra synd. Det er bare mulig i et liv fylt med Den Hellige Ånd, og det er bare ved Ham Jesus kan aktivere vår
lydighet. At Jesus bor i oss, gir seg uttrykk i lydighet mot alle Guds bud. Verden
blir opplyst av dette budskapet (Åp 18,1).
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Kjærlighet til sannheten
Hvilken effekt vil vise seg i våre liv i dag, med eller uten et liv fylt med Den Hellige Ånd, når det gjelder kjærlighet til sannheten, studium av Guds ord og sannhetens virkning i våre liv? Paulus skriver at ”…de tok ikke imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst” (2 Tess 2,10 NB). De som ikke kan bli ført vill, har kjærlighet til sannheten i sine hjerter. Hvordan får vi denne kjærligheten? Vi kan bare
erfare den når Jesus Kristus lever i oss gjennom Den Hellige Ånd. Rom 5,5 sier at
kjærligheten i våre hjerter kommer fra Den Hellige Ånd. Og i Ef 3,17 leser vi at vi vil
være ”rotfestet og grunnfestet i kjærlighet” gjennom Den Hellige Ånd. Johannes
kaller Den Hellige Ånd for ”sannhetens Ånd” (Joh 16,13). Dette viser oss klart at det
er nødvendig å være en åndelig kristen for å ha kjærlighet til sannheten. Har vi
problemer i dag med kjærlighet til sannheten, til Guds ord, til profetiske skrifter?
Tenk på tiden som ligger foran oss:
”Bare de som virkelig studerer Bibelen og søker sannhet, blir beskyttet mot
det mektige bedraget som folk flest vil falle for… Er Guds folk så grunnfestet i
Hans Ord at de ikke engang vil tro det de ser og hører?” 99
Gud spør oss ikke om vi har oppdaget all sannhet, men snarere om vi elsker sannheten.

ÅNDENS FRUKT ELLER KJØDETS GJERNINGER
”Den Hellige Ånds innflytelse er Kristi liv i sjelen. Vi ser ikke Kristus eller snakker med Ham, men Hans Hellige Ånd er like nær oss på et sted som på et annet. Han arbeider i og gjennom hver den som tar imot Kristus. De som kjenner
at Ånden bor i seg, vil vise Åndens frukt…” 100
Gal 5,22-23 NB: ”kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet [selvkontroll, overs. anm.].”
Ef 5,9 NB: ”i all godhet og rettferdighet og sannhet.”
Gal 5,16-18 NB viser oss at syndens kraft vil bli brutt i oss gjennom Den Hellige
Ånd: ”…Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer
mot Ånden og Ånden mot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal
gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven”
(se også Rom 7,23 og 8,1).
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Gal 5,19-21: ”Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet,
skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om
dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal
ikke arve Guds rike.”

ÅNDELIGE GAVER
”Med åndelige gaver mener vi gaver gitt ved Den Hellige Ånds virksomhet, slik
de er listet opp i 1 Kor 12,28 og Ef 4,11: apostler, profeter, evangelister, pastorer,
lærere, de som utfører kraftige gjerninger, helbreder, hjelper, administrerer og
taler ulike språk. Disse gavene bidrar til ”at de hellige kunne bli gjort i stand til
tjenestegjerning”. … De legitimerer menighetens vitnesbyrd og gir lederskapet
veiledning.” 101
Den Hellige Ånd gir også andre talenter for spesielle hensikter: ”forstand med
kunnskap og dyktighet til alle slags arbeid” (2 Mos 31,2-6) eller arkitektur (1 Krøn.
28,12. 19).
Når vi ønsker å bli Jesu disipler, overgir vi alt vi er og har til Ham. Dermed er alle
våre talenter og evner, medfødte eller lærte, stilt til Hans rådighet. Han kan gi oss
andre talenter i tillegg og/eller utvikle og forbedre våre naturlige evner.
Kan vi ha åndelige gaver om vi mangler Den Hellige Ånd?

GUDS VALG ELLER FOLKS VALG?
Vi har en verdensvid demokratisk struktur i menigheten. Men det var aldri ment
å være et folkedemokrati. Det egentlige målet i alle våre avstemninger er at alle
lytter til Guds røst og stemmer i samsvar med det. Ved å lytte til Guds stemme,
gjør vi den kjent gjennom avstemningen. Ganske sikkert ber vi før vi tar del i et
styremøte. Ofte gis det anledning til personlig bønn før en avstemning, slik at
hver enkelt kan få klarhet i hvordan Gud ønsker at de skal stemme. Nehemja sa:
”Da ga Gud meg i sinne...” (Neh 7,5 NB), og E. G. White skrev om Nehemja kapittel
1: ”Og i det han ba, dannet det seg en hellig hensikt i hans sinn…” 102
Vil en kjødelig kristen høre Guds stemme? Hvis han ikke bevisst og helt har
overgitt seg til Herren, vil han helt sikkert ikke få noe svar (Sal 66,18; Sal 25,12). Hvis
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noen som er kjødelig, avgir sin stemme seriøst og etter sitt beste skjønn, da er det
menneskelig sett ok. Men i det øyeblikket menneskelige overenskomster blir gjort,
fører det til manipulasjon og syndighet.
Lederne har stor innflytelse på Guds verk. Det vil avgjort gjøre en stor forskjell
og kan ha store konsekvenser om brødre og søstre leder når de er kalt av Gud eller
bare er blitt utpekt ved menneskers valg.
Mens jeg leste en bok om bønn, innså jeg at vi kan be Gud vise oss veien vi bør gå
(Sal 32,8.) Å stille lytte til Guds stemme, endret hele mitt liv. Jeg forteller om dette i
artikkelen ”Fra forretningsmann til pastor” (bare tilgjengelig på tysk). 103 Det finnes
også en god preken å lytte til fra Kurt Hasel: ”Hvordan kan jeg treffe de rette
beslutningene?” (bare tilgjengelig på tysk) 104 Og det er også en dyptpløyende
tale av Henry Drummond: ”Hvordan kan jeg vite hva Guds vilje er?” (bare tilgjenglig på tysk). 105
Her er en erfaring som fant sted den 23. oktober 2014: Misjonssenteret ”Country Life Institute Austria” i Carinthia, Østerike (TGM-Trainingszentrum für Gesundheitsmission und Gesundheitszentru Mattersdorferhof) sto overfor en avgjørelse:
Skulle de bygge et tilbygg eller ikke? Det var mye som talte både for og imot. Det
avgjørende spørsmålet var: Hva er Guds vilje i denne saken? Vi diskuterte ikke for
og imot lenger, men i stedet ba vi i ti dager at Herren skulle virke på oss så vi kunne høre Hans stemme og at Han ville gi oss sitt svar på et bønnemøte 23. oktober
(etter at gjester fra Newstart hadde reist) om vi skulle bygge tilbygget eller ikke.
Bønnemøtet fant sted med mer enn 20 deltakere. Etter fellesskap i bønn spurte hver enkelt Gud om å få vite om de skulle bygge eller ikke. De individuelle
svarene Gud ga, ble delt med gruppen på følgende måte: på en papirlapp skulle
de skrive ”+” hvis de skulle bygge, og ”-” hvis de ikke skulle bygge, de skulle skrive
”o” hvis de ikke hadde noe svar og ”?” sammen med de andre symbolene dersom
de var usikre på svaret. Resultatet var et tegn på Guds fantastiske ledelse: Det
var 14 ”+” (4 av disse var ”+?”), det var 6 ”o” og 4 blanke papirlapper. (Det var også
2 svar som var uklare og ikke ble regnet med.) På denne måten var Guds ledelse
helt klar: vi skulle bygge. Jeg er overbevist om at vi kommer til å søke Guds råd
mer og mer i de siste dager.
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Joel 3,1 peker i den retningen. E. G. White sier om dette:
”Hver enkelt må høre Ham tale til hjertet. Når alle andre stemmer tier, og vi
venter i stillhet, vil sjelens taushet gjøre at Guds stemme høres desto klarere.
Han sier til oss: ”Hold opp, og kjenn at jeg er Gud!” (Sal 46,11.)“ 106

PENGER
Hvilken forskjell er det mellom åndelige og kjødelige kristne når det gjelder å
anskaffe og håndtere penger? Ser vi oss selv som eier av våre ressurser eller som
Guds forvaltere?
"Kjærlighet til penger og luksus har gjort denne verden til en tumleplass for
tyver og banditter. I Bibelen finner vi en treffende skildring av den begjærlighet og undertrykkelse som finnes i verden like før Kristus kommer.” 107

GUDS ENGLER BEVARER DE GUDFRYKTIGE
Guds engler bevarer gudfryktige mennesker. ”Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han frir dem ut. (Sal 34,8 NB).
”Alle Kristi etterfølgere har en skytsengel. Disse himmelske vektere verner
de rettferdige mot den ondes makt.” 108
Når det er tale om gudfryktige mennesker, Kristi etterfølgere og rettferdige
folk som er under Guds beskyttelse, betyr dette så at det kan anvendes på alle
som ser på seg selv som kristne? Gjelder det også dem som ikke helt har overgitt sine liv til Gud? Det er sant for barn, for Jesus sa: ”Se til at dere ikke forakter
én av disse små! For jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Fars åsyn” (Matt 18,10). David, som overlot hele sitt liv til Gud, visste at
han ikke hadde noen grunn til frykt: ”Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for?” (Sal 27,1 NB.)
(Jeg anbefaler at du leser boken Mot historiens klimaks kapittel 31, der det
står om de gode englenes tjeneste. Det er til stor glede for hvert Guds barn. Jfr.
Alfa og Omega, bind 8, kapittel 3, "Åndemakter i funksjon.")
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SLUTTBEMERKNINGER
Vi har bare berørt noen få emner. Det er fremdeles mange områder av liv og tro
som kunne føyes til. Om alle disse emnene kan det sies:
Når vi nå gjennomgår ulike forskjeller, er det ikke noe område der det ikke er store
fordeler ved et liv med Den Hellige Ånd. Og på den andre siden er det ikke et eneste
område der det ikke er store ulemper ved et liv uten Den Hellige Ånd. Burde ikke
dette gi stor motivasjon til at vi hver dag overgir våre liv til Gud og ber om å bli fylt
med Ånden?
”For noen år siden tok en Boeing 707 av fra Tokyo flyplass med retning London.
Avgangen var flott, med klar himmel og solskinn. Snart kunne passasjerene se det
berømte Fujifjellet i Japan. Plutselig fikk piloten ideen om å sirkle rundt fjellet så
passasjerene kunne nyte den flotte utsikten.
Han forlot den fastlagte kursen og forandret til visuell navigering. Når man flyr
slik, slår flyverne av sikkerheten med styring fra kontrollsenteret og stoler helt og
fullt på det de ser. Piloten så fjellet nærme seg under ham. Hans høydemåler viste
4000 meter. Hva han ikke så, var fallvinder og vindbyger som raste rundt fjellet.
Boeing 707-flyet kunne ikke måle seg mot vinden. Flyet ble knust i luften, krasjet
og alle passasjerene døde.” 109
Den kjødelige kristne lever med ”visuell navigeringsmodus”. Han tar alle avgjørelsene selv. Til tross for gode intensjoner vil han mislykkes. Den åndelige kristne
lever gjennom Den Hellige Ånd i en kjærlig og tillitsfull relasjon til sin Herre, som
leder ham trygt til målet.

Bønn: Far i himmelen, det utgjør en så positiv forskjell i oss og i vårt arbeid når Jesus bor i oss ved Den Hellige Ånd, takk! Vær så snill å gi meg denne
livsfylden gjennom Ham, den fylden som Jesus ønsker vi skal ha. Vær så snill
å hjelpe meg til å oppdage nøkkelen til å løse dette problemet i det neste
kapittelet, og til å sette løsningen ut i livet. Takk. Amen.
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KAPITTEL 4

HVILKE FORANDRINGER KAN VI FORVENTE?

KAPITTEL 5

NØKKELEN TIL PRAKTISK
ERFARING
Hvordan kan jeg iverksette og erfare Guds løsning
for meg?
Hvordan bør jeg be slik at jeg er sikker på å være
fylt med Den Hellige Ånd?

BØNN OG Å VÆRE FYLT MED DEN HELLIGE ÅND
Det er viktig at vi begir oss ut på denne reisen gjennom tro og at vi ber i tro om
Den Hellige Ånd. Det betyr at etter å ha bedt om Ånden, trenger vi å stole på og
være sikker på at Herren svarte vår bønn og at Han allerede ga oss Den Hellige
Ånd mens vi ba om det.
Gal 3,14 NB sier: ”… for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om.”
Gud har gitt oss god hjelp, så det faller lett for oss å stole på vår himmelske Far.
Vi kaller det å ”be med løfter”.

BE MED LØFTER
Først, her er et nyttig eksempel: La oss anta at mitt barn ikke er flink i fransk på
skolen. Jeg vil oppmuntre barnet til å lese mye på faget. Jeg lover ham at hvis han
får en god karakter, skal han få 200 kroner av meg. Barnet setter i gang og leser
trofast. Jeg hjelper ham også, og han får virkelig en god karakter. Hva skjer nå?
Når barnet kommer hjem fra skolen og går inn gjennom inngangsdøren, roper
han høyt: ”Pappa, 200 kroner!” Hvorfor er han så sikker på at han får pengene?
Fordi det ble gitt et løfte, og han har oppfylt betingelsene. Dette er faktisk normalt for de fleste i dag.
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Men det kunne jo hende at jeg akkurat den dagen ikke har 200 kroner. Kan det
skje at Gud ikke har det Han har lovet oss? Umulig!
Vi forstår at når vi har et løfte fra Gud og har oppfylt betingelsene, da er det
bare én mulighet – at vi får det som var lovet.
Gjennom Guds løfter ønsker Han å oppmuntre oss til å gå i en bestemt retning – for eksempel å ta imot Den Hellige Ånd som gir oss kraft fra Gud i våre liv.
Han ønsker å gjøre det lett for oss å ha tillit til Ham. Tillit er kjernen i troen.
Nå vil vi lese noen bibelvers i 1 Joh 5,14-15 NB om å be med løfter:
”Og dette er den frimodige tilliten vi har til Ham, at dersom vi ber om noe etter
Hans vilje, så hører Han oss…”
Gud gir oss et generelt løfte om at Han besvarer våre bønner etter sin vilje.
Han uttrykker sin vilje gjennom sine bud og løfter. Vi kan stole på dem i våre
bønner. Så, i vers 15 står det videre:
”… og dersom vi vet at Han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått
våre bønneemner oppfylt hos Ham.”
En annen oversettelse (N11BM) sier:
”Og når vi vet at Han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det
vi har bedt Ham om.”
Hva betyr dette? Våre bønner etter Guds vilje blir besvart i det samme øyeblikk som vi bringer dem fram for Gud. Men vanligvis merker vi ikke noe rent
emosjonelt. Våre bønner blir besvart ved tro, ikke ved våre følelser. Følelsene kommer inn senere.
Gjennom bønn for folk som har avhengighet til nikotin eller alkohol, har jeg
lært at i det øyeblikket de ber om befrielse, merker de ikke noen ting. De får svar
ved tro. Men noen timer senere merker de at de ikke har noen trang til tobakk
eller alkohol lenger. I det øyeblikket har de mottatt det praktiske svar på sin bønn.
Jesus sa i Mark 11,24 NB: ”Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, tro bare
at dere får det, så skal det bli gitt dere.”
E. G. White skrev:
”Vi trenger ikke se etter bevis for velsignelsen. Gaven ligger i løftet, og vi kan
gå i gang med vårt arbeid forsikret om at hva Gud har lovet, det er Han i stand
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til å gjøre, og at gaven, som vi allerede har fått, vil bli virkelighet når vi trenger
det som mest.” 110
Så vi bør ikke lete etter bevis. Her menes det sannsynligvis en emosjonell erfaring. Roger J. Morneau hevdet:
”Åndene [demoner] tilskynder folk til å lytte til sine følelser i stedet for Kristi
Ord og Hans profeter. Det er ikke noen bedre måte disse åndene kan få kontroll over folks liv uten at personen skjønner hva som foregår.”111
Å be med løfter, åpner Guds skattkammer for oss. Vår kjærlige himmelske Far
gir oss adgang til en konto som er uutømmelig. ”De [disiplene] kan forvente store ting hvis de stoler på Hans løfter.” 112

TO SLAGS LØFTER
I denne sammenheng er det viktig å skjelne tydelig mellom løftene i Bibelen:
”De åndelige løftene om tilgivelse for synd, om Den Hellige Ånd, og kraft til å
gjøre Hans verk, er alltid tilgjengelige (se Apg 2,38-39). Men løfter om timelige
velsignelser, til og med selve livet, blir noen ganger gitt og andre ganger holdt
tilbake slik Guds forsyn ser det best.” 113
Et eksempel: ”Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg” (Jes 43,2 NB). Gud holdt dette løftet på en vidunderlig måte for de tre
vennene i ildovnen (Dan 3). Men på den andre side ble reformatorene Hus og
Hieronymus [Jerome] brent på bålet i Konstanz. Vi kunne si at deres bønner
ikke ble hørt. Men likevel, ble de ikke besvart på en annen måte som vi ikke helt
kjenner til? En pavelig skribent beskrev døden til disse martyrene slik:
”Begge var helt rolige da deres siste time nærmet seg. De forberedte seg til
bålet som om det var en bryllupsfest. Det hørtes ikke noe smerteskrik. Da
flammene slo opp, begynte de å synge salmer, og den intense ilden kunne
ikke stanse deres sang.”114
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Om noen blir brent, kan de ikke gjøre annet enn å skrike. Deres oppførsel viser
at Gud grep inn, men ikke på en måte som i utgangspunktet er helt åpenbar for
oss. Dette viser meg at timelige løfter likevel har betydning for oss.

TAKKE FOR SVARET
Nå til et annet aspekt: Når våre bønner er blitt godkjent i det øyeblikket vi ba, er
det rett å takke Gud for bønnesvaret i vår neste bønn. Vår takk uttrykker i det
øyeblikket vår tillit til Gud for at han besvarte vår bønn og at vi forventer at det
blir oppfylt når vi trenger det som mest. Noen troende merker noe straks etter at
de har bedt. Men for mange andre er det som med Elias erfaring: Herren var ikke
i stormen, ikke i jordskjelvet eller ilden, men i den stille susingen (1 Kong. 19,11-12).
Dette var også min erfaring.
En lang stund tenkte jeg at ingenting fant sted. Så plutselig merket jeg at mange ting hadde skjedd i meg som jeg ikke hadde lagt merke til.

ENDRE TENKEMÅTE
Dette betyr: Det er nødvendig å forandre min måte å tenke på akkurat nå: ”…
men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes…” (Rom 12,2 NB).
Da er det korrekt å si: Takk at du besvarte min bønn. Takk for at du allerede har
godkjent min anmodning. Takk for at jeg vil erfare det når den rette tiden er inne.
Dette er ikke selv-manipulering. Med en slik metode prøver jeg å overbevise
meg selv. Når jeg har bedt med løfte, har jeg et guddommelig grunnlag for min
endrede tenkemåte fordi jeg allerede har blitt besvart ved tro. Hvis jeg ikke endrer min måte å tenke på i et slikt tilfelle, viser jeg jo Gud at jeg ikke stoler på
Ham, men at jeg i stedet er følelses-orientert. Med en slik atferd gjør jeg Gud til
løgner og vil ikke kunne motta noen ting.
Det er også viktig at jeg handler deretter, selv om jeg ikke legger merke til noe.
Gud integrerer alltid troen som en nødvendighet. Han ønsker at vi skal ha tillit
til Ham. Tenk hva det vil si å krysse Jordan-elven. Prestene måtte gå ut i vannet
først, og da delte vannet seg. Naaman måtte senke seg ned i vannet syv ganger
før han ble helbredet.
Kanskje sier du: ”Jeg kan ikke gjøre dette. Jeg kan ikke engang forestille meg at
jeg skal gjøre noe slikt.” Vær så snill å huske at det er en god del ting vi ikke kan
forklare. Selv i dag vet vi ikke hva elektrisitet er, selv om vi alle bruker den.
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”I naturens verden er vi konstant omgitt av undere som overgår det vi kan
forstå. Skulle vi da være forbauset når vi oppdager at det også er mysterier i
den åndelige verden som vi ikke kan fatte?” 115
La oss ikke glemme løftet i Ordsp 3,5-6 NB: ”Sett din lit til Herren av hele ditt
hjerte, og stol ikke på din forstand! Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre
dine stier rette.” Her finner vi betingelsene fra Gud for løftet om å gjøre våre stier
rette. Hver betingelse er også et bud. Hvis vi ikke er sikre på om vi har oppfylt
forutsetningene, kan vi be om villighet og være overbevist om at det vil Herren
besvare umiddelbart. ”… men hvis du er ’villig til å bli gjort villig’, vil Gud utrette
det for deg…” 116
Her er noe som kan være til litt hjelp: Vet vi hva vi gjør når vi ber med Guds
løfte, har oppfylt betingelsene og så tviler på om vi blir bønnhørt? Vi gjør Gud til
løgner. Vi ønsker ikke under noen omstendighet å gjøre det. I dette tilfellet bør vi
be: Herre, jeg tror, hjelp min vantro. Og så, ha tillit til Herren!
Det er et veldig verdifullt råd om å be med løfte i kapitlet ”Faith and Prayer” i
boken Education av E. G. White.

Å BE OM DEN HELLIGE ÅND
Jeg tror at vi har de beste kvalifikasjoner til å be om å være fylt med Den Hellige
Ånd. Men vi bør ikke glemme at det ikke handler om å gjøre Gud villig til å gjøre
vår vilje, men heller om å tro på Hans løfter og Hans troverdighet.

Løfte om å motta Den Hellige Ånd
Herren har gitt oss vidunderlige løfter om å få Den Hellige Ånd:
Luk 11,13 NB: ”Hvis da dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor
mye mer skal da den himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham.”
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Har ikke vår himmelske Far gitt en bindende forpliktelse her? Forutsetningen
i dette vidunderlige løfte er: be! Likevel mener ikke Jesus å be én gang, men hele
tiden å legge fram vår anmodning.
Det er likevel viktig å ta med sammenhengen her. Vi bør også lese andre tekster
som sier noe om det samme, for eksempel:
Apg 5,32 NB: ”Vi er hans vitner om alt dette, og det er også Den Hellige Ånd, som
Gud ga dem som lyder ham.”
Forutsetningen er altså lydighet! Vi kan slå fast at vi ikke kan støtte oss bare til
én tekst: vi må også vurdere sammenhengen løftet er gitt i. Det handler ikke om
å være lydige en gang i noe som er behagelig for oss. I stedet vil det si å adlyde
Ham, vår vidunderlige frelser og venn. Lydighet skaper glede. Be hver morgen om
et lydig hjerte. Be om at Herren vil gjøre deg villig til å gjøre alt Han ønsker og at
Han vil hjelpe deg til å oppnå det. Dette skaper gode forutsetninger.
Joh 7,37 NB: ”Men på den siste, den store dagen i høytiden, sto Jesus og ropte ut:
Om noen tørster, han komme til meg å drikke!”
Her handler det om å lengte etter Den Hellige Ånd. Hvis du ikke har noe ønske,
eller mener du har for lite, da må du be om å lengte. Dette er en bønn etter Guds
vilje som vil bli besvart omgående. Når vi ber vår vidunderlige Gud om det, vil Han
skape i oss ”lengselen og gjennomføringen”. Vi kan også be om å lengte etter en
nær relasjon til Gud, om å elske Ham med hele vårt hjerte, å tjene Ham med glede,
å ha en voksende lengsel etter Jesus og Hans snare gjenkomst og gjenforeningen
i Guds rike, et ønske om å lese Guds ord og lære av det vi leser, så vel som et ønske
om å hjelpe og være utrustet til å veilede de fortapte til frelsens erfaring.
Joh 7,38-39 NB: ”Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal
det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den Ånd de skulle få, de
som trodde på ham.”
Her er betingelsen tro! Vi ser at vår tro på Jesus Kristus, vår tillit til Gud, er en
viktig betingelse for å motta Den Hellige Ånd. Men når vi ber med løfte, blir det
lett å tro.
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Gal 5,16 NB: ”Men jeg sier dere: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets
lyst.”
Her har vi faktisk et løfte uttrykt som en ordre. Når Gud ønsker at jeg skal
vandre i Ånden, betyr det åpenbart at Han ønsker å fylle meg med Den Hellige
Ånd. Og han viser oss at når vi er fylt med Den Hellige Ånd, er vi ikke overgitt til
våre lyster lenger. Den Hellige Ånd bryter syndens makt i oss (Rom 8,1-17, spesielt
v. 3). Ved Ånden blir ”kroppens gjerninger” drept (Rom 8,13 N11BM). Tenk på Paulus
som sa om seg selv: ”Jeg dør daglig.” Det er veldig verdifullt å ikke være overgitt
til kjødet (Gal 5,18-21), men i stedet å dyrke Den Hellige Ånds frukt (Gal 5,22).
Vi kan sammenligne det at synden ikke kan innvadere våre liv, med hvordan
en kikkert blir konstruert. For å sikre at det ikke trenger støv inn bak linsen når
man lager kikkerter, må det være et overtrykk inne i arbeidsrommet. Det betyr
at luft presses ut av rommet når døren åpnes. Da kan ikke støv trenge inn. På
samme måte er det når vi er fylt med Den Hellige Ånd, så ”… skal dere ikke fullføre kjødets lyst”. (Tilleggsinformasjon om dette finnes i avsnittet: ”Kan en person
forbli åndelig?” mot slutten av dette kapitlet.)
Ef 3,16-17, 19b NB: ”Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd
må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket, at Kristus må bo ved troen
i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet… kan bli fylt til
hele Guds fylde.”
Kanskje vi ikke har kjent noe til kraften på en stund. Det kunne være som i
naturen. Om vinteren er trærne bare og om våren grønne. Det er enorme krefter
i spill i denne gjenopplivningen. Men vi kan ikke se eller høre dem. Likevel kan
vi se resultatene. Det er slik det var for meg. Jeg takker Gud for at Han gir meg
rikelig kraft.
Et annet eksempel: Vi har visst i flere tiår at vi har elektrisk kraft i våre legemer.
Den er der, men vi er det ikke bevisst.
Ef 5,18 NB: ”men bli fylt av Ånden” eller slik ”la dere kontinuerlig og gjentatte
ganger være påfylt med Ånden.” 117
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Apg 1,8 NB: ”Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og
dere skal være mine vitner…”
Disiplene var blitt pålagt å vente til kraften kom. De skulle ikke vente i
lediggang.
”Inderlig og oppriktig bad disiplene om å bli skikket til å stå fram for mennesker og i det daglige samværet med dem tale slik at syndere kunne bli ledet til
Kristus. De la til side alle uoverensstemmelser og ønsker om å være størst, og
kom inn i et nært kristelig fellesskap.” 118
Vi kan også be med dette løftet.

INGEN POSITIVE RESULTATER?
”En ung mann trengte råd fordi han ønsket å bli fylt med Den Hellige Ånd. Han
strevde virkelig. Pastoren spurte ham: ’Har du helt og fullt overgitt deg til Gud?’
’Jeg tror ikke jeg har gjort det helt og fullt.’ ’Vel, ’ sa pastoren, ’da vil det ikke hjelpe noe å be [om å bli fylt med Den Hellige Ånd], før du har overgitt deg helt og
fullt til Gud. Ønsker du ikke å overgi din vilje til Gud nå?’ ’Jeg kan ikke,’ svarte han.
’Er du villig til å la Gud gjøre det for deg?’ ’Ja,’ svarte han. ’Så be Ham gjøre det.’
’Å Gud, tøm meg fra min egen vilje. Få meg til å overgi meg til din vilje. Legg
bort min vilje for meg. Jeg ber i Jesu navn,’ ba han.
Så spurte pastoren: ’Skjedde det?’ ’Det må det ha gjort,’ sa han. ’Jeg ba Gud
om noe etter Hans vilje, og jeg vet at Han har bønnhørt meg og at jeg har
fått det jeg ba om (1 Joh 5,14-15). Ja, det har skjedd, min vilje er lagt ned.’ Da sa
pastoren: ’Nå bør du be om dåp i Den Hellige Ånd [være fylt med Den Hellige
Ånd].’ Han ba: ’Å Gud, døp meg nå med din Hellige Ånd. Jeg ber i Jesu navn.’ Og
det skjedde umiddelbart da han hadde overgitt sin vilje til Herren.” 119

DEN STORE FORSKJELLEN FØR OG ETTER
Selv om jeg hadde kjent til hva det vil si å be med løfter lenge, og hadde brukt det
i spesielle situasjoner og fått vidunderlige bønnesvar, tenkte jeg i mange år at det
var godt nok om jeg ganske enkelt ba om Den Hellige Ånd uten å støtte meg til spesifikke løfter. Jeg vet at mange er av samme oppfatning. Jeg vil ikke si at det var galt,
men når jeg ser tilbake på min egen erfaring, kan jeg bare beklage at jeg ba uten
noen løfter. I noen år har jeg bedt daglig med løfter om Den Hellige Ånd, slik at etter
118
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bønnen har jeg forsikring om at jeg nå er fylt med Den Hellige Ånd. Gjennom en
erfaring den 28. oktober 2011 forsto jeg den store forksjellen i mitt liv: før og etter.
Siden jeg begynte å be med løfter, har mitt forhold til Gud blitt mye tettere
og Jesus er nærmere og har blitt større for meg. Dette er ikke bare en subjektiv
følelse; jeg kan knytte det til følgende:
Når jeg leser Bibelen, får jeg ofte ny og oppmuntrende innsikt.
I kampen med fristelser kan jeg forbli seirende.
Min bønnetid er blitt veldig kjær for meg, og gir meg mye glede.
Gud besvarer mange av mine bønner.
Jeg har større glede og mer "frimodighet" (Apg 4,32c) til å vitne om Jesus.
Jeg er blitt mer sosial overfor mine gamle venner.
Jeg lever lykkelig ved Guds nåde og føler meg trygg i Hans hånd.
I en vanskelig fase støttet Herren meg på en vidunderlig måte og styrket
meg innenfra.
Jeg forsto hvilke nådegaver Herren hadde gitt meg.
Jeg sluttet å kritisere. Når jeg hører andre kritisere, føler jeg meg uvel.
Forandringen fant sted i det stille. Jeg la merke til det først etter at jeg hadde
bedt til Gud om Den Hellige Ånd med løfter hver dag over noe tid. Siden da har
jeg erfart en annen slags kristendom. Før var mitt liv ofte strevsomt og vanskelig;
nå opplever jeg glede og kraft.
Jeg beklager de mange tap i mitt personlige liv på grunn av mangel på Den
Hellige Ånd, for alt jeg har gått glipp av i mitt ekteskap og familie og for tapene
i de menighetene jeg har tjenestegjort som pastor. Da jeg innså dette, ba jeg
Herren om tilgivelse.
Dessverre er det sant i denne sammenhengen at vi ikke kan lede noen lenger
enn vi er selv. Vi bør også huske at personlige mangler hos individer i familien og
menigheten, blir lagt til hverandre eller mulitiplisert.
For at ikke andre skal sørge over de samme feilene i sine liv, vil jeg føye til noen
tanker.
I 2 Pet 1,3-4 NB står det at ved et nært forhold til Jesus kan vi ”gjennom… de
største og mest dyrebare løfter … få del i guddommelig natur.”
Dette betyr også at Den Hellige Ånd er gitt meg gjennom løftene. Du kan
sammenligne løftene med banksjekker. Når vi leverer en signert sjekk fra en kontohaver, kan vi ta ut penger fra en annens konto. Som Guds barn (Joh 1,12) kan vi
daglig ta ut ved hjelp med sjekker (løftene) som er signert av Jesus. Det ville ikke
hjelpe å levere våre egne sjekker der, selv om vi hadde fått en kunstner til å lage
dem. Vi må ha signerte sjekker fra en kontohaver.
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Det er en annen grunn som kan oppmuntre oss til å be med løfter: Det er kraft i
Guds ord. Hvorfor ba Jesus tre ganger på korset med ord fra Salmenes bok? Hvorfor forsvarte han seg mot Satan med bibelvers da han ble fristet i ødemarken?
(Matt 4,4.7.10.) Han svarte: ”Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord
som går ut av Guds munn.”
Jesus, Skaperen, visste at det er kraft i Guds ord.
”I hver befaling og i hvert løfte i Guds ord er Guds liv til stede. Med andre ord:
befalingen har i seg selv den kraft som garanterer at den vil bli til virkelighet.” 120
Hvilken vidunderlig uttalelse! Guds kraft og Hans liv er i hvert løfte. Når vi ber
med løfter, bruker vi Guds ord i våre bønner. Det sies om Ordet: ”…slik skal mitt
ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg…”
(Jes 55,11 NB).
Min plan er å be om Den Hellige Ånd bare med løfter. Når jeg ber slik, vet jeg
at etter jeg har bedt om Den Hellige Ånd, så har jeg fått Ham basert på løftet i 1
Joh 5,15: ”… og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har
fått våre bønneemner oppfylt hos ham.” Når jeg ber uten et løfte, da håper jeg at
min bønn vil bli besvart. Det er bedre å heller ta tid til en bønn som dette og få en
velsignet dag, enn å klage over det som gikk galt om kvelden.
Jeg fikk en epost som var skrevet med stor glede: ”Jeg trodde aldri det var
mulig at det kunne utgjøre en så stor forskjell om jeg ba om Guds ledelse i løpet
av dagen med ”egne ord” eller om jeg ba med løfter fra Bibelen! Løfter har alltid
vært viktig for meg. Jeg har alltid trodd på dem, men har ikke gjort krav på dem
daglig. Mitt liv med Jesus er blitt dypere, mer fylt av glede, mer tillit, og jeg har
fått en mer avslappet dimensjon i livet. Det takker jeg Gud for.” 121
På grunn av dette har jeg bestemt meg for å dele et eksempel på en bønn om
Den Hellige Ånd med løfter. Naturligvis kan den forkortes. Det er viktig at vi lærer
å be for oss selv direkte fra Guds ord. Men det viktigste er at vår tro blir styrket
av løftene på en slik måte at etter at vi har bedt, har vi forsikring om at vi har
mottatt Den Hellige Ånd. Vi får Ånden når vi tror det vi ber.
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EN MØNSTERBØNN MED LØFTER FOR DAGLIG
FORNYELSE AV DEN HELLIGE ÅND
Far i himmelen. Jeg kommer til deg i Jesu vår Frelsers navn. Du sa: Gi meg ditt
hjerte (Ordsp 23,26). Jeg ønsker å gjøre det nå ved å overgi meg selv til deg i
dag med alt jeg er og har.122 Takk for at du allerede har besvart denne bønnen
etter Din vilje, vi vet at vi allerede har mottatt det vi ber om (1 Joh 5,15). Og du
sa også at du ville aldri støte bort den som kommer til deg (Joh 6,37).
Jesus sa: ”Hvis da dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor
mye mer skal da den himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham”
(Luk 11,13 NB).
Du sa også at du ville gi Den Hellige Ånd til dem som tror på deg (Joh 7,3839), som lyder deg (Apg 5,32), som lar seg bli fornyet med Den Hellige Ånd
(Ef 5,18) og som vandrer i Ånden (Gal 5,16). Dette er mitt ønske. Vær så snill
å oppfylle dette i meg. På grunn av ditt løfte ber jeg oppriktig om å gi Den
Hellige Ånd til meg i dag. Siden det er en anmodning etter Din vilje, takker
jeg Deg for at du har gitt meg Den Hellige Ånd nå (1 Joh 5,15). Takk for at jeg
på samme tid har mottatt Din guddommelige kjærlighet, for Ditt Ord sier:
”Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd” (Rom 5,5; Ef
3,17). Jeg ønsker å si med salmisten: ”Herre, jeg har deg hjertelig kjær, du min
styrke!” Takk for at jeg kan elske mine medmennesker med Din kjærlighet.
Takk for at syndens kraft er brutt i meg gjennom Den Hellige Ånd (Rom 8,13;
Gal 5,17). Vær så snill å beskytte meg i dag fra synd og verden, gi meg vern
mot falne engler, frels meg fra fristelser og når det er nødvendig, riv meg
bort fra min gamle fordervede natur.
Og hjelp meg til å være Ditt vitne i ord og gjerning (Apg 1,8). Jeg priser Deg og
takker Deg fordi du hører min bønn. Amen.
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Jesus selv ønsker å leve i oss gjennom Den Hellige Ånd (1 Joh 3,24; Joh 14.23). E.
G. White skrev: ”Den Hellige Ånds innflytelse er Kristi liv i sjelen.” 123 Kraften som
forandret Peter og mange andre, er også tilgjengelig for oss. Det er slik at Han ”…
ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket” (Ef 3,16).
Å være fylt med Den Hellige Ånd er nøkkelen til et liv i tro, glede, kraft, kjærlighet og seier over synd. ”… der Herrens Ånd er, der er frihet.” (2 Kor 3,17b).
I en melding jeg fikk, sto følgende: ”Mange menighetsmedlemmer ber daglig
den anbefalte bønnen to og to. De siste fem månedene har jeg bedt den med min
kjæreste. Ikke bare på det personlige område utvikler alt seg, men også hjemme, i
relasjoner, i ekteskapet og åndelig i menigheten – ikke på en måte som forårsaker
store konflikter, det skjer mer på en stille, naturlig måte. Vi er overrasket over og
ser dette som Guds avklaringsprosess som kan gjøre livet lettere på enkelte måter, siden vi føler Guds nærhet mer og mer.”124

KAN EN PERSON FORBLI ÅNDELIG?
Ja! Når vi ikke tillater en vantro holdning å utvikle seg, og vi puster åndelig: ”puste
ut” ved å bekjenne våre synder og ”puste inn” ved å gjøre bruk av Guds kjærlighet
og tilgivelse og ved å fornye vår trosbønn om å være fylt med Den Hellige Ånd.125
Det ligner på forholdet vi har til våre barn. Når et barn er ulydig, er det fortsatt
vårt barn. Men likevel føler vi at noe forstyrrer forholdet. Barnet får seg ikke til å
se oss i øynene, og det kan rettes på ved å innrømme holdningen.
Men en person kan selvsagt bli kjødelig igjen i det lange løp. Bibelen lærer
ikke ”en gang frelst, alltid frelst”. Vår syndige natur eksisterer fremdeles. ”Verken
apostler eller profeter gjorde noen gang krav på å være syndfrie.” 126
Men gjennom et liv med Den Hellige Ånd og med Jesus i våre hjerter er syndens makt brutt, så vi kan leve lykkelige, sterke liv. Vår rettferdighet er bare i Jesus
Kristus ”...han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og
forløsning” (1 Kor 1,30 NB). Dette viktige emnet vil vi se nærmere på i mer detalj
snart.
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Dersom vi er blitt kjødelige igjen ved over lang tid å forsømme det åndelige
livet eller mislykkes i å puste åndelig, da kan vi vite at en medfølende Frelser
venter på oss.
Det er viktig at vi vet at vi kan bli fornyet ved Guds nåde og forhåpentlig leve
et åndelig liv for alltid. Ingen må forbli kjødelige.
Men både personlig og generelt er det viktig å huske hva Randy Maxwell
skrev:
”Tror vi at gjenopplivning av Guds menighet fra nær åndelig død kan gjennomføres uten anstrengelser?” 127
Et rikt liv her og et evig liv, mange menneskers frelse og vår takknemlighet for
Jesu store offer er verdt anstrengelsene. Det avgjørende er å møte vår Herre om
morgenen til andakt. Det er her Han utruster oss med kraft.
Vi leste om apostelen Johannes:
”Dag etter dag følte han seg tiltrukket av Jesus, inntil han mistet seg selv av
syne i sin kjærlighet til Mesteren. Hans hissige og ærgjerrige sinnelag ble påvirket og forandret av Frelserens kraft. Den Hellige Ånds gjenfødende innflytelse fornyet hans hjerte. Kristi kjærlighets store makt førte til en forandring
i karakteren. Dette er den sikre følgen av foreningen med Jesus. Når Han bor i
vårt hjerte, blir hele vår natur forvandlet.”128
”Opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov!” (Sal 119,18). Takk
for at Du leder meg, og jeg kan si: ”Jeg gleder meg over ditt ord som en som finner
stort bytte” (Sal 119, 162 NB).
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KAPITTEL 6

HVILKE ERFARINGER
LIGGER FORAN OSS?
Personlige erfaringer, og erfaringer
i menigheter, et distrikt og en union

ERFARINGER FRA EN BROR
”De siste to årene har jeg daglig bedt om utgytelse av Den Hellige Ånd i mitt liv.
Min bønn er at Jesus slik må leve i meg så det flyter over enda mer for hver dag.
Min vandring med Gud [i denne perioden] har vært utrolig. Åndens frukt (Gal
5) er blitt mer og mer synlig i mitt liv siden jeg ba Jesus om å leve i meg, gjøre
sin vilje i meg og daglig fornye Den Hellige Ånd i meg. Jeg har større glede når
jeg leser Bibelen, deler Kristus med andre, og jeg har et sterkt ønske om å be for
andre; i tillegg til det er min livsstil blitt dramatisk endret. Jeg ser alt dette som
en bekreftelse på at jeg daglig søker Gud og daglig ber om Den Hellige Ånd.”
C. H. Han sier videre:
”Jeg utfordrer deg til å be daglig om å være fylt med Den Hellige Ånd i seks uker
og se hva som skjer.”

40-DAGERS BØNN I SERBIA
”I september 2010 oversatte vi og publiserte boken 40 days – Prayers and Devotions to Prepare for the Second Coming. Vi sendte den ut til alle medlemmer
i vår union. Så organiserte vi ukentlige bønnemøter i løpet av de følgende 40
dagene i de lokale kirkene og hjemme hos menighetsmedlemmene, hvor de fastet og ba om ny utgytelse av Den Hellige Ånd.
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Mens dette skjedde, begynte det å utvikle seg en ny atmosfære i våre menigheter. Passive medlemmer er blitt aktive og mer interessert i å arbeide for andre.
De som tidligere kranglet om ulike saker opp gjennom årene (og til og med hadde sluttet å snakke med hverandre!), ble forsonet og begynte å legge planer for
utadrettet virksomhet sammen.
I oktober 2010 ble vi introdusert til ”vekkelses- og reformasjonsinitiativet”. Vi
tok gladelig imot initiativet og så at det var en videreføring av utviklingen som
allerede var begynt i vår union.
Vi har sett at det har oppstått nærere relasjoner, større grad av enhet og felles
forståelse blant lederne i unionen som direkte følge av disse bønnemøtene.” 129

40 DAGER BØNN I ZÜRICH - SVEITS
”Vår pastor og jeg fikk uavhengig av hverandre tak i en bok med et innhold som
begeistret oss. Bokens tittel var 40 days – Prayers and Devotions to Prepare for the
Second Coming, av Dennis Smith, og publisert av Review and Herald Publishing
Association. Denne boken kan ikke leses og så bli lagt til side. Innholdet forandret mitt liv.
Siden vår menighet i Zûrich-Wolfswinkel (med ca. 100 medlemmer) følte et
stort behov for vekkelse og bønn, planla vi 40-dagers bønn høsten 2011. Boken ga
detaljert og verdifull informasjon for dette, og i tillegg 40 passende daglige andakter.
Emnene dreide seg om å bli fylt av Den Hellige Ånd, bønn, forkynnelse, Jesu liv
og åndelig fellesskap.
Så startet vi 1. oktober 2011 med store forventinger. Heldigvis deltok nesten
hele menigheten. Bønnepartnere møttes daglig for å be sammen, SMSer ble
sendt daglig og folk ba sammen over telefonen hver dag. En gruppe møttes hver
morgen klokken 06.00 til andakt og bønn.
Vår 40-dagers aksjon ble en uforglemmelig erfaring. Gud svarte mange av
våre bønner, særlig i forbindelse med en møteserie om bibelske profetier som
fant sted samtidig. Disse foredragene var en stor velsignelse. Det var mange besøkende, og 20 personer registrerte seg for neste seminar. (Oppfølging fra mars
2013: Mellom 50 og 60 gjester kom, det har ikke skjedd i Zürich på 20 år.)
Guds Ånd har gjort vedvarende forandringer i vår menighet, og det er en glede å
se hvordan våre små grupper begynner å vokse og hvordan våre medlemmer,
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som er ivrige etter å gi bibelstudier, finner mennesker som er interessert. De som
deltok, har nå et dypere ønske om at Den Hellige Ånds arbeid skal fortsette. Vi
ønsker å takke Ham av hele vårt hjerte og gi Ham æren.” Béatrice Egger, fra Adventistkirken i Zürich-Wolfswinkel.

40 DAGER BØNN OG EVANGELISME
I KØLN – TYSKLAND
Pastor João Lotze er tysk-brasilianer. Han har arbeidet i 38 år i menigheter og hospitaler i Brasil så vel som i en union og den Sør-Amerikanske divisjonen. Han ble
pensjonert i mars 2012. Han og hans kone var enige om å flytte til Køln som ”teltmaker-misjonærer”, og arbeide med portugisisk- og spansktalende menigheter.
”Vi begynte med smågrupper i Køln for å oppmuntre medlemmene til å invitere med seg besøkende. Ut fra våre erfaringer i Brasil, startet vi et 40-dagers-program i byen. Det materialet vi trengte, var tilgjengelig på portugisisk.
Menighetene med portugisisk-, spansk- og tysktalende medlemmer ble med
glede med på 40-dagers opplegget. Vi ba hver dag for 100 venner og bekjente. Navnene til disse personene ble skrevet opp på en tavle i kirken. Vi lot ikke
dem vi ba for, vite om det før vi var kommet 30 til 35 dager ut i programmet,
og da inviterte vi dem samtidig til en spesiell gjestesabbat. 120 personer kom
til denne spesialgudstjenesten. Christian Badorek, leder for misjonsavdelingen i
Nordhrein-Westfalen, holdt talen. Noen av gjestene gråt av glede da de så navnene sine på tavlen.
Etterpå holdt Antonio Goncalves, en evangelist fra Brasil, en møteserie på 15
dager. Hver kveld talte han i halvannen time (med oversettelse). Tittelen på serien var: ’La Bibelen overraske deg’. Møtene handlet om Jesu annet komme samt
emner fra Daniel og Åpenbaringen. Talene og sangene ble oversatt fra portugisisk til tysk. Det var små kor og god musikk hver kveld. Møtene ble avsluttet
med et alterkall. Vi er takknemlig for god respons. Menighetsmedlemmene ba
intensivt, særlig for deltagerne i 40-dagersprogrammet.
Kirken vår har plass til 80 personer. Men det kom mer enn 100. I helgene var
kirken full, og i løpet av uken var det rundt 60 personer. 32 besøkende deltok
jevnlig. Dette førte til at åtte ble døpt og 14 ble med i en dåpsklasse. Ved slutten
av året var det døpt 13 personer.
Vi har hatt mange overraskende erfaringer. Det var vanskelig å finne en oversetter. En katolsk lærer tilbød seg å hjelpe. Men hun hadde ikke mye erfaring med
Bibelen. Så vi ba om å finne en protestantisk oversetter. Like etter ble vi kjent med
en dame på en restaurant, som fortalte at hun hadde glede av å oversette fra
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portugisisk til tysk i en pinsemenighet. Hun ble vår oversetter under den evangelistiske serien, og ble også døpt.
Maria, oversetteren, spurte om hun kunne invitere med sin venninne Elisabeth. Hun er leder for en liten columbiansktalende menighet i Køln, med 13 medlemmer. Hun kom, og tok med seg noen av medlemmene fra sin menighet. Siden
ble også to av disse døpt. Elisabeth og hennes familie får nå bibelstudier.
En annen erfaring har å gjøre med Hope Channel. En tysk kvinne fant kanalen
ved en tilfeldighet, og det hun hørte, gjorde stort inntrykk på henne, blant annet
det som ble sagt om sabbaten. Hun inviterte mannen sin til å lytte sammen med
seg. Han likte også budskapene. En dag dro de på besøk til hennes mor og fikk
en innskytelse om å kjøre en annen vei. Langs denne veien fant de et skilt til en
Syvendedags adventistkirke. De forsto at dette var adventistene fra Hope Channel. På sabbaten dro hun dit på gudstjenesten. Så inviterte hun med seg mannen
og moren sin til å være med. Siden da er alle tre blitt døpt.
En annen erfaring er fra en russisk søster. Hun var med på et 40-dagers opplegg og begynte å be for sine russisktalende naboer. Da hun fortalte en av sine
naboer at hun ba for henne, ble naboen veldig overrasket og sa at hun så seg om
etter en menighet som holdt den bibelske sabbaten. Hun og andre naboer ble
med på den evangelistiske serien. To av dem er blitt døpt.
En annen erfaring stammer fra en kvinne som heter Jeanne. Hun hadde vært
medlem i en baptistmenighet i Brasil, og var nå på leting etter en portugisisktalende menighet i Køln. Hun kom i kontakt med Adventistkirken, mottok bibelstudier og ble døpt. Etter dåpen tok hun kontakt med sine slektninger i Brasil og
fortalte en onkel, som allerede var adventist, at også hun nå var en adventist. Det
var en stor overraskelse for både moren hennes og trossøsken i baptistmenigheten i Brasil som hun tidligere hadde vært medlem av. Hennes familie i Brasil
besøkte så en adventistkirke for å bli mer informert om sabbaten som hviledag.
Dette førte til at fem ble døpt i Brasil: hennes mor, to av søstrene og to andre
slektninger. Nå ber hun om at også hennes andre søster, som bor i Argentina, skal
bli omvendt. Hun ønsker å være sammen med dem i Guds rike.
Under Guds ledelse har vi mange andre erfaringer. Ved den første dåpen ble åtte
personer døpt, én fra hvert av landene Italia, Tyskland, Peru, Brasil, Ukraina, Venezuela, Columbia og Russland.
Sist høst hadde vi igjen en evangelistisk serie i forbindelse med 40-dagers bønn
og andakt. Jimmy Cardoso og hans kone, som opprinnelig var fra Brasil, men nå
bor i USA, holdt møtene. Selv om serien bare varte en uke, var det fire som hadde
bestemt seg for dåp mot slutten. De hadde tidligere fått bibelstudier. Det var tre
tyskere og en italiener.
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Begge dåpshandlingene ble holdt i hovedkirken i Køln, med 400 medlemmer
og et vakkert dåpsbasseng.
Vi takker Gud for at Han har overrasket oss på en så flott måte. Jeg er overbevist om at Han fremdeles har større erfaringer for oss i framtiden. Vær snill og
huske oss i deres bønner.” João Lotze.
Levende forbønn: ”Først leste jeg simpelthen gjennom boken [40-dagersboken]. Fra side én i boken ble jeg sterkt påvirket. Vi skulle ikke bare be for noen,
men også på en kjærlig måte ha omsorg for dem. Det gjør forbønnstjenesten
levende. Dessverre hadde jeg ikke tidligere erfart forbønn gjort på denne måten.
Å leve ut sin tro! Jeg er overbevist om at det er like viktig for den som ber, som
det er for den personen som blir bedt for. Jeg ble også overbevist fra starten at
fellesskapet i menigheten ville bli styrket. Å, hvor jeg ønsker at det skal oppstå et
slikt fellesskap som er beskrevet mot slutten av boken. For å være ærlig, måtte
jeg gråte, fordi jeg har lengtet etter den slags fellesskap lenge. Jeg er overbevist
om at boken Christ in me gir oss næring og setter oss fri fra våre egne bragder.
Jeg har lest mange bøker om ’Kristus i meg’, men denne boken synes å være mest
nyttig. Jeg tror at ditt bønneliv vil bli styrket av å lese boken, at fellesskapet i menigheten vil få næring og at det vil gjøre forbønnstjenesten mer levende. Boken
gir meg håp for meg selv, for menigheten og verden. Takk Gud for denne boken.
Nå har jeg planer om å lese veiledningsboken for 40-dager-prosjektet, be over
det og ta det dit Gud leder meg.”
Noen uker senere fikk jeg en epost til fra denne søsteren: ”Som du vet leste jeg
boken gjennom først. Men etter at jeg begynte å lese andaktene sammen med
min bønnepartner, oppdaget jeg at det er mer verdifullt enn jeg først trodde. Jeg
har fått svar på ting som jeg ikke ville fått om jeg hadde vært alene. Takk Gud for
min bønnepartner som deltar intenst og aktivt.” H. K.
Ikke sikker lenger: ”Boken Veien til personlig oppvåkning har berørt meg på en
usedvanlig måte. … Jeg ble født inn i en adventistfamilie og trodde at jeg var på rett
vei. Kapitlet om de ti jomfruene og spesielt Rom 8,9b NB: ”Men om noen ikke har
Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til” virkelig sjokkerte meg. Plutselig var jeg ikke
sikker lenger på om jeg hadde Den Hellige Ånd og om Han arbeidet i meg, for jeg
manglet sårt den frukt som hører til Ånden i mitt liv. Denne sabbats ettermiddagen ble jeg ferdig med boken, og en dyp og ufattelig sorg falt over meg. Så leste jeg
bønnen mot slutten av boken, og jeg fikk et sterkt ønske om å motta Den Hellige
Ånd, å la Ham forandre mitt hjerte og at Gud skulle forme meg etter sin vilje. …” A. P.
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Kjenn HAM: ”For en tid siden leste jeg en artikkel om vekkelse. Jeg har vært
opptatt av dette emnet i tre års tid. Nå har jeg akkurat begynt å lese boken Veien til
personlig oppvåkning. Jeg kan bare si AMEN til den! Jeg er glad for at jeg har funnet
mange av mine egne tanker i boken. Jeg har den oppfatningen at vi bommer på
målet i vår menighet, med noen centimeter. Jeg kan ikke riste av meg følelsen av at
vi har mistet noe av det mest grunnleggende av syne. Ofte har det å gjøre med ’hva
er sannhet’, ’hvordan bør vi leve’ eller ’hvor viktig er profetiene’, og jeg sier ikke at
dette er galt. Men vi overser HVORFOR Gud ga oss disse tingene. Er ikke målet med
sannheten å oppnå et fullt og helt fellesskap med Gud? Er ikke målet med profetiene at vi får innse Guds storhet og allmakt, at vi forstår at Han holder hele verden i sin hånd og styrer den på samme måten som Han kan forme våre liv? Hva er
evig liv? Joh. 17,3 NB: ”Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne
Gud, og Ham du utsendte, Jesus Kristus.” I lignelsen om jomfruene sier brudgommen ganske enkelt til de fem ukloke jomfruene: ’Jeg kjenner dere ikke.’ Målet
med vår tro er ganske enkelt å kjenne Gud, å ha fellesskap med Ham, så HAN
kan fylle oss slik Han fylte tempelet for lenge siden (2 Krøn. 5,13-14). Og når Han
strømmer gjennom oss, fyller hele oss, da lever ikke vi, eller det er snarere Kristus
som lever i oss.’ (Brevskrivers navn er kjent av forfatteren.)

UTROLIGE SVAR PÅ FORBØNN
”Den andre 40-dager-boken av D. Smith, er en utrolig velsignelse for meg. Noen
av dem jeg har bedt for, har opplevd en 180 graders omvending i sine liv.
I løpet av de 40 dagene har jeg hatt en dyp åndelig samtale med en venn. Han
fortale meg at hans liv hadde fått en helt annen kurs de siste ukene. Han hadde
et større behov for å be, tenkte mer på Guds ord og var i stand til å la fare ting
som hadde vært svært viktig for ham, og som han hadde lyst på. Jeg tok mot til
meg og fortalte ham om 40-dager-boken og også at han var en av de fem som
jeg ba for. Da reagerte han med positiv overraskelse: ’Det er altså du som er ansvarlig for hele greia.’
En jente bestemte seg for å gi hele sitt liv 100 prosent til Gud. Selv om hun
hadde vært en troende siden barndommen, hadde hun levd uten Gud. Hun hadde
ikke hatt noen interesse av tro og var helt og fullt oppslukt av et verdslig liv. Hun
har fullstendig forandret seg; alle som kjenner og ser henne nå, er overrasket. Hun
studerer Bibelen med meg for tiden, og tar del i 40-dagers-programmet i vår menighet og ønsker å oppmuntre andre til å få et mer oppriktig trosliv.
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En annen ung jente som jeg ba for, skulle delta på et ukelangt treningskurs og
måtte bo sammen med andre deltakere. Hun var bekymret for å bruke så mye tid
sammen med de andre. En dag før hun reiste, oppmuntret jeg henne til å be, og
fortalte henne at jeg hadde bedt for henne i lang tid. Så vi ba om at Gud ville gi
henne fred i denne situasjonen og at Han ville gjøre det til et bønnesvar. I løpet av
treningsoppholdet ringte hun meg og fortalte opprømt at Gud hadde gjort noe
utrolig med henne. Han hadde ikke bare gitt henne fullkommen fred, men Han
hadde også gitt henne mot til ikke å delta i kveldsunderholdningen, som besto av
disco, alkohol osv.
Etter 40 dager har jeg fortsatt å be for disse personene, siden jeg har hørt og
sett de fantastiske måtene Gud besvarer bønn på” A. M. (forkortet utgave).

HVORDAN GUD ARBEIDER GJENNOM FORBØNN
”De siste fem årene har jeg mistet kontakten med en person som er viktig for
meg. Han ser ut til å ignorere det jeg sier til ham. Jeg hadde hørt at han ikke lenger har besøkt menigheten de siste tre årene. (Han vokste opp i menigheten.) Og
at han hadde et forhold til en ikke-kristen kvinne. Jeg satte denne unge mannen
på min bønneliste, selv om jeg ikke regnet med at det ville være mulig å få kontakt med ham igjen, siden vi bodde 600 km fra hverandre og han aldri svarte på
mine henvendelser. Uansett, jeg bad om et livstegn.
På kort varsel fikk jeg høre at broren hans skulle ta dåp, noe som ’tilfeldigvis’
skulle skje nær meg og på en dato i løpet av et 40-dagers-opplegg (det var opprinnelig planlagt på en annen dato). Jeg bestemte meg for å være til stede – og møtte
ham! Vi fikk en veldig dyp samtale, og han fortalte meg at han for en tid siden hadde fått et stadig større behov for å komme tilbake til Gud, men at han ikke hadde
styrke til å forandre sin livsstil. Jeg fortalte ham at jeg hadde bedt intenst for ham
de siste 20 dagene og at jeg hadde hatt ham på min bønneliste selv før det. Han
var målløs, det var akkurat i dette tidsrommet han hadde følt at Gud virket på ham.
Under dåpshandlingen ble han svært rørt, og da pastoren kom med appellen, kunne jeg føle kampen som fant sted inne i ham, og etter å ha strevd en
stund, falt han på sine knær og begynte å gråte. Han overga seg til Gud igjen!
Mot slutten av kvelden fortalte han meg at han hadde bestemt seg for å gå jevnlig i kirken igjen og å forandre sin livsstil. Han hadde ikke regnet med at denne
weekenden skulle ende slik.
Noen uker senere møtte jeg ham på en ungdomskonferanse om misjon, som
igjen styrket ham og bygde ham opp. Jeg takker Gud for at en kjær venn fikk
oppleve omvendelse.” M. H.
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MENIGHETEN LUDWIGSBURG BADEN-WÜRTEMBERG, TYSKLAND
”Til å begynne med leste vi 40-dager-boken som et par og opplevde stor personlig
nytte og velsignelse mens vi ba. Etterpå organiserte vi bønnemøter to ganger i uken
i kirken, og leste boken sammen med menighetens medlemmer. Vi ba spesielt om
Guds velsignelse og ledelse, og erfarte mange mirakler i løpet av de 40 dagene.
Gud oppfrisket og vakte oss opp: menighetsmedlemmer som aldri hadde hatt mot
til å snakke med fremmede, talte med dem på eget initiativ. Gud binder oss som
menighet tettere sammen ved felles bønn. Det var et privilegium for oss å få
spesielle erfaringer gjennom forbønnstjenesten for de fem personene den enkelte ba for i de 40 dagene. Gud arbeidet på en spesiell måte for disse menneskene.
Igjen og igjen dukket det plutselig opp folk rett fra gaten på våre sabbatsmøter. Vi gir bibelstudier hos en av disse familiene. De er blitt kjent med sabbaten
gjennom videoer på internett og boken Mot historiens klimaks, og har en tid lett
etter en menighet.” Katja og Christian Schindler, Syvendedags Adventistkirken i
Ludwigsburg. (Innlegget er forkortet.)

40-DAGERS ERFARING
”Alt begynte med et seminar om Veien til personlig oppvåkning. På den tiden
vokste det i meg et ønske om å erfare Guds nærvær i mitt daglige liv. Så hørte jeg om 40-dagers-bønn-og-andakt-opplegget. Det sto straks klart for meg at
jeg ville være med på denne spennende begivenheten. Egentlig visste jeg ikke
helt hva jeg innga meg på. Å finne en passende bønnepartner (som er en del av
dette programmet), var ikke så vanskelig. Som sykepleier har jeg uregelmessig
arbeidstid. Jeg hadde ikke engang tenkt over det. Uansett, Gud velsignet min
avgjørelse helt fra starten. Med lengsel ventet jeg på de dyrebare minuttene på
dagen da vi skulle dele tanker om emnet og be om Den Hellige Ånd. Vi oppdaget at bønnene forandret noe i våre liv. Og så skulle vi ikke holde ting for oss
selv. Ved hver mulighet som oppsto, følte vi oss tilskyndet til å dele noe. Det var
viktig for meg å motivere andre til å få den samme erfaringen. Resultatet lot
ikke vente på seg. Noen menighetsmedlemmer ble påvirket av vår entusiasme. Snart oppsto det nye bønnepar. Vi så fram til å dele hva vi hadde opplevd
hver uke. ’Viruset’ spredte seg også til noen av de unge. De 40 dagene sluttet
altfor fort. Vi ønsket ikke og kunne ikke stoppe. Så vi fortsatte vår andaktstid
med andaktsboken Maranatha – the Lord is Coming av Ellen White. Og Gud lot
oss ikke vente lenge. I løpet av de 40 dagene ga Han oss mange vidunderlige
bønnesvar. Noen som vi hadde bedt for i denne perioden, kom i kontakt med
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menigheten igjen etter å ha vært borte lenge. Vi var glade. Folk omkring meg ble
mer og mer viktige for meg. Min lengsel etter å dele Guds kjærlighet med andre,
vokste seg sterkere. Mitt liv ble forandret. Mange av oss ble bedre kjent og forsto
hverandre bedre. Mange deltar i hverandres liv og er der for hverandre. Felleskap
har fått en helt ny mening. Boken om de 40 dagene med bønn og andakt, av Dennis Smith, var til stor hjelp for meg. Det er lettere enn det virker å finne en partner
og erfare Guds nærvær. Personer, som ligger oss på hjertet, vil takke oss for det.”
Hildegard Welker, Crailsheim Syvendedags Adventistkirke. (Innlegget er forkortet.)

JESUS VÅRT EKSEMPEL
Jesus er vårt største eksempel i alle ting. I Luk. 3,21-22 NB leser vi: ”Men det skjed
de, da alt folket lot seg døpe, og Jesus var blitt døpt og ba, da åpnet himmelen seg.
Og Den Hellige Ånd kom ned over ham i legemlig skikkelse, som en due…”
Ellen White skrev følgende om denne begivenheten: ”Som respons på Hans bønn
til sin Far, ble himmelen åpnet. Og Den Hellige Ånd kom ned som en due og ble
værende over Ham.” 130
Det er oppsiktsvekkende hva som skjedde i Hans misjonstjeneste: ”Morgen
etter morgen talte Han med sin Far i himmelen idet Han daglig mottok Den Hellige Ånds dåp på ny.” 131 Dersom Jesus trengte en ny åndsdåp med Den Hellige
Ånd hver dag, hvor mye mer trenger ikke vi det da!

130
131
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E. G. White, Ye Shall Receive Power (1995), s. 14.2. (jfr. The Signs of the Times, 24. juli, 1893
E. G. White, Signs of the Times, Nov. 21, 1895.
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KAPITTEL 7

INTERESSE OG DELING
Gleden vi gir, kommer tilbake til våre egne hjerter
(tysk ordtak).
Hvordan kan jeg hjelpe andre til å
oppleve "liv og overflod" (Joh. 10,10)?

HVORDAN SKAPE INTERESSE FOR ET ÅNDSFYLT LIV?
Hva kan ledere og menigheten gjøre? Her er noen få muligheter som viser hva vi
kan gjøre som ledere (f.eks. unions- eller distriktsledere, pastorer, menighets- eller misjonssekretærer, institusjonsledere eller andre nøkkelpersoner) i samarbeid
med menighetsstyrer, menigheter eller grupper.

Muligheter
1. Les 40-dagers-andakter som ektepar eller med en annen bønnepartner.
Begynn med den første 40-dager-boken, Prayers and Devotions to Prepare for the
Second Coming, Dennis Smith, Review and Herald, og om det passer, fortsett
med den andre 40-dager-boken Prayers and Devotions to Revive your Experience with God. Når et ektepar har andakt sammen, er det veldig nyttig og fremmer gjensidig hengivenhet. Selvsagt kan man også ha andakt sammen med
noen andre. Det ville være ideelt å treffes personlig, men det fungerer også
over telefon, Skype eller andre media. Andaktsgrupper på to har størst virkning.
Guds ord anbefaler at vi ber to og to (Matt 18,19), og arbeider to og to (Luk 10,1).
Denne måten å tilbe på, er den beste forutsetning for å inspirere andre til å
gjøre det samme.
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2. Anbefale eller dele litteratur:
Boken Veien til personlig oppvåkning (gratis tilgjengelig på alle språk den er
oversatt til). Mer enn 80 vitnesbyrd fra lesere og hundrevis av samtaler, har
vist at denne boken blir spesielt verdsatt på grunn av følgende:
	Den åpner deres øyne for sin egen situasjon: frelst eller fortapt? (mer i
kapittel 2).
	De forsto de nødvendige stegene som fører til et åndelig liv:
Daglig overgivelse til Kristus, daglig bønn om Den Hellige Ånd. [DA 676.2]
Den Hellige Ånd viser alle andre nødvendige steg (mer i kapittel 3).
	Å be med løfter ga dem forsikring om at de mottok Den Hellige Ånd (mer i
kapittel 5).
	Den store gleden de følte, fikk dem til å være vitner og å spre bøkene.
Gjennom erfaringene mange har gjort, har vi lært at bruken av Veien til personlig oppvåkning sammen med 40-dagers bøkene er en utmerket hjelp for å
komme i gang straks. Disse bøkene utvider og styrker det åndelige livet. Dessuten fører de til personlig morgenandakt og mange bønnesvar.
3. Korte lesestykker under gudstjenesten: Man kan lese utvalgte tekster om å
leve med Den Hellige Ånd før talen (fem til ti minutter). Anbefalt litteratur
er listet opp i pkt. 4 nedenfor. Etter en stund kan folk oppfordres til å danne
grupper på to og to, eller å starte 40-dagers opplegget (se pkt. 12).
4. Tekster fra vår litteratur som kan trykkes i kunngjøringen eller bli anbefalt
under Opplysningene:
	Slektenes håp, kapittel 73: Jesu avskjedstale. [AOM bind 5]”
	Apostlenes liv og virksomhet, kapittel 5: ”Åndens gave.” [AOM bind 6]
Christ’s Object Lessons, kapittel 12: ”Asking to Give.”
Kristi lignelser (dansk.): ”At bede for at kunne give”
https://m.egwwritings.org/da/book/11344.523#523
	Veiledning for menigheten, bind 3: ”Løftet om Ånden.” s. 166.
	Tanker fra en dag i andaktsboken av EGW: Ye Shall Receive Power.
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5. Dele erfaringer: Så ofte som mulig kan man dele åndelige erfaringer under
gudstjenesten. Det kan være personlige erfaringer eller fra andre menighetsmedlemmer eller fra andre menigheter. Du kan finne vitnesbyrd på denne
websiden: https://steps-to-personal-revival.info/ - bare klikk på ”Testimonies”.
6. Seminar i fire deler som en impuls-sabbat: Det er kanskje den mest effektive
måten å vekke interesse hurtig i en menighet. Dette er en uvanlig sabbat, med
3-4 presentasjoner som kan starte på fredag kveld, så under gudstjenesten og
om ettermiddagen. Et mulig hovedemne kunne da være opplegget nevnt i
Veien til personlig oppvåkning:
	Fredag kveld er en ideell tid i uken for å dele erfaringer, kanskje av en svært
rørende karakter. Om mulig bør det være en personlig erfaring som taleren
har hatt. En annen mulighet er å snakke om ”Å overgi seg til Jesus”. Du kan
finne forslag til dette i boken Abide in Jesus, kapittel 2 ”Surrender to Jesus”.
Boken kan lastes ned her: https://steps-to-personal-revival.info/
Det anbefales å tale over hovedtankene fra Veien til personlig oppvåkning
under gudstjenesten. For å være mer presis: del 2-3 sitater fra introduksjonen om mangelen på Den Hellige Ånd. Fortsett med hovedpunktene i
kapittel 1: ”Jesu mest verdifulle gave” og fra kapittel 2: ”Hva er fokus for våre
problemer?” (Kanskje man bør dele dette inn i to møter.).
	I løpet av det første ettermiddagsmøtet kan man dele tanker fra kapittel 3:
”Våre problemer kan løses – hvordan?”
	På det andre ettermiddagsmøtet kan man dele tanker fra kapittel 5: ”Nøkkelen til praktisk erfaring”.
I menigheter der det første seminaret om Veien til personlig oppvåkning allerede har vært holdt, kan man arrangere en annen impuls-sabbat og bruke emner
fra boken Abide in Jesus. Også her kan man ha fire deler, og bruke emner fra de
fire kapitlene i boken.
Når man skal forberede en impuls-sabbat, kan det være nyttig å dele ut den
litteraturen man skal bruke på forhånd og anbefale at innholdet studeres grundig. Det har også vært nyttig å begynne et 40-dagers bønneprogram helgen etter
impuls-sabbaten (se pkt. 12) eller med organisert lesning av ett kapittel pr. uke fra
Veien til personlig oppvåkning (se pkt. 7).
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7. Organisert lesning – ett kapittel pr. uke. En enkel og nyttig mulighet er å lese
ett kapittel hver uke (enda bedre dersom dette kapitlet leses mer enn en gang)
fra Veien til personlig oppvåkning eller Abide in Jesus eller fra en av 40-dagers
-bøkene. En gruppe, eller hele menigheten, kan bli enige om en startdato. Dette kan gjøres enten som forberedelse til en impuls-sabbat (se pkt. 6) eller etter
en slik sabbat. Hver enkelt kan avgjøre om de vil lese alene, med en annen
person eller i en gruppe. På sabbaten kan det være bra å lese hovedpunktene
fra kapitlet i 5 minutter, og så invitere deltakerne til å dele personlige vitnesbyrd. Hvis det ikke er noen vitnesbyrd, kan man lese et vitnesbyrd fra en annen
(forbered dette på forhånd – se Testimonies på websiden https://steps-to-personal-revival.info/). Så kan man annonsere hvilket kapittel man skal lese neste
uke. Du kan bestille 40-dager-bøkene på http://www.spiritbaptism.org/.
8. Hold prekener – om å leve med Den Hellige Ånd, eller oppmuntre eller be en
annen om å gjøre det. Det finnes gode prekener av Dwight Nelson med tittelen:“Ground Zero and the New Reformation: How to be baptized with the Holy
Spirit”. Prekenene startet 2. september 2017 (se: www.pmchurch.tv/sermons; de
tre talene er også lagt ut på YouTube med tittelen ”The new reformation – how
to be baptized with the Holy Spirit”, der de kan lastes ned). Hans blogger for 30.
august 2017 og 13. september 2017 finner du på: https://www.pmchurch.tv/
blog.
9. Holde bibelstudier om å leve med Den Hellige Ånd, eller les dem høyt.
10. Smågrupper eller bønnegrupper der man kan lese og samtale om oppbyggelig litteratur og be sammen. I tillegg anbefales at grupper på to og to gjennomgår 40 dager med andakt og bønn, og så møtes hele gruppen for samtale
en gang i uken, hvor de også deler erfaringer og ber sammen (se pkt. 12).
11. Misjonssabbat – Siden livet med Den Hellige Ånd gjør oss til misjonærer, er
det en god mulighet for på permanent basis, eller over en bestemt tidsperiode, å gjeninnføre misjonssabbater. Dette var et grunnleggende element for
våre pionerer. De arrangerte misjonssabbater første sabbat hver måned. Enten kan man peke ut en bestemt person eller en liten gruppe til, under bønn,
å ha ansvar for å forberede dette. Dersom dette kombineres med noen av de
ovenfor nevnte mulighetene, kan det bidra til konstruktive og glade timer på
sabbaten. I tillegg kan det føre til en oppvåkning av misjonsånden.
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12. Studere og samtale ved hjelp av 40-dagers-konseptet – Dette opplegget er forklart i den første, andre og tredje 40-dagers-boken, under overskriften ”Introduction and overview”.Videre kan opplegget drøftes i menighetsstyret,misjonsavdelingen eller i distriktsstyret. Opplegget kan også legges fram på pastorsamlinger, seniorforeningens møter, misjonsmøter, ungdomssamlinger, områdemøter og misjonsskoler. Denne planen kan være nyttig på følgende områder:
	Hjelper oss å ha en nærmere relasjon til Jesus gjennom Den Hellige Ånd.
	Bidrar til å styrke bønnelivet (alene, to og to eller i grupper).
	Styrker våre personlige relasjoner.
	Hjelper å styrke det åndelige livet gjennom 40-dagers andakter om Den
Hellige Ånd.
	Legger til rette for forbønn for de bortkomne, eller de man ikke har nådd
fram til. Det blir lettere å kontakte dem.
	Styrker evangelisme, omsorgsgrupper og bibelstudier.
Dette oppnås på tre åndelige nivåer:
	Personlig åndelig oppvåkning gjennom 40-dagers andakter i grupper på
to og to. (Med samtaler rundt spørsmålene til samtale, og daglig bønn om
Den Hellige Ånd, med fokus på bønn.)
	Åndsfylt forbønn for de fem personene hver enkelt i gruppen har valgt, eller menighetsmedlemmer som er kommet på sidelinjen.
	Evangelistiske aktiviteter (presentasjoner/seminarer, misjonsorienterte
omsorgsgrupper, bibelstudier, små- og mellomstore expos, for eksempel
helse-, skapelses- eller profeti-expoer.)
For dem som arrangerer 40-dagers-opplegget, finnes det en håndbok
(”Instruction Manual”), og den kan du laste ned her: http://www.missionsbrief.
de/downloads/40tage-instructions.pdf. Boken beskriver den anbefalte måten
å forberede og arrangere evangelistiske serier på. Slik blir ledere og menighetsmedlemmer åndelig forberedt på et personlig plan. Gjennom forbønn og
ved at hver enkelt kontakter fem personer som ikke er nådd med evangeliet,
blir feltet forberedt før møteserien. Ulike typer evangelisme kan brukes. For
å bestille 40-dager-bøkene av Dennis Smith, følg denne linken: http://www.
spiritbaptism.org/online-store/english.html. (Noen av bøkene kan også fås på
www.amazon.co.uk.)
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13. Del ut informasjonsmateriell om 40-dager bønneopplegg til menighetsmedlemmene. I tillegg er det anbefalt å lage en invitasjon til oppstartdatoen for
40-dager-serien i din menighet..
14. Skriv aktuelle artikler i kunngjøringen, Adventnytt, blader, menighetens websider så vel som i informasjonsmateriell i ulike avdelinger i menigheten.
15. Spørreundersøkelse: Etter en tale om Den Hellige Ånd kan man dele ut blanke
papirlapper til en anonym spørreundersøkelse:
- Om en person ofte eller daglig ber om Den Hellige Ånd, så sett et kryss.
- Hvis en person ber daglig med løfter om Den Hellige Ånd, kan de sette
to kryss.
Dette er en god måte å finne ut hvordan status er på dette området.
Forberedelse under bønn i forbindelse med alle punktene beskrevet ovenfor,
er avgjørende. Det er av uvurderlig betydning når en som er involvert i dette under bønn, spør menighetsmedlemmer, eksisterende bønnegrupper eller en hel
menighet om forbønn for at gjennomføringen og resultatet skal bli vellykket.

HVORDAN DELE UT VEKKELSESLITTERATUR?
Mål
En bror sa: ”Dette budskapet må nå enhver husholdning i Adventistkirken over hele
verden. Jeg vil gjøre min del.” Og det gjør han – intenst. En søster skrev: ”Denne boken burde bli oversatt til alle viktige språk, eller helst til alle.” Hun fikk overtalt sitt
distrikt og pastorer til å tale om dette emnet i alle distriktene. I tillegg har hun med
Guds veiledning brakt tusener av eksemplarer av boken til et naboland som tidligere ikke aksepterte kristendommen.
Utvikling og finansiering
Gjennom Guds veiledning skal boken Veien til personlig oppvåkning deles ut til alle adventistfamilier på sitt eget språk – gratis (eller til en lav
pris). Ved hjelp av pastorer har mange distrikter og unioner allerede delt
ut bøker gratis til familier i sine respektive distrikter. Veivisere var det
sveitsisk-tyske distrikt i Sveits, Den østerrikske union i Østerrike og Baden-Würtemberg-distriktet i Tyskland. Dette prosjektet utviklet seg under
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Guds tydelige ledelse. Ved Hans innflytelse og nåde er mer enn 600.000
eksemplarer av boken (trykket på papir) blitt delt ut ved utløpet av 2017. Vi ønsker
å anmode deg om å be om at Herren fortsatt vil lede oss og tilveiebringe nødvendige midler til å fremme dette prosjektet. Vanligvis ber vi om midler fra distrikter
eller unioner som har solide budsjetter til å dekke trykkekostnadene. I andre tilfeller, som i misjonsområder, ønsker vi å finansiere det selv. Men sluttbruker skal
alltid få materialet gratis eller til en lav, broderlig pris, også i store kvanta.
En sunn personlig forutsetning
Vi ønsker at du skal nå ut til andre. En sunn forutsetning for å dele troen med
andre, er å være personlig velsignet av budskapet og at man har Kristus boende i hjertet ved å ta imot Den Hellige Ånd hver dag. Vennligst les Slektenes håp
[Desire of Ages, s. 676.2; jfr. Alfa og Omega, bind 5, s. 228] om den dyrebare henvisningen Jesus gjør til Joh 15,4: ”Bli i Meg, så blir Jeg i dere.” Dette betyr to ting:
	Konstant å ta imot Den Hellige Ånd.
	Et liv i overgivelse uten forbehold til Hans tjeneste.
Hvorfor ga Jesus dette hintet? ”Dette har Jeg talt til dere for at Min glede [Jesu
glede er en frukt av Den Hellige Ånd, Gal 5,22] kan være i dere, og deres glede bli
fullkommen” (Joh 15,4).

Muligheter til å distribuere
Bønn
Det er viktig å forberede seg ved forbønn når man vil dele evangeliet med
enkelte andre. E. G. White sier i Evangelism, side 341.3: ”Ved mye bønn må dere
arbeide for andre mennesker, for det er bare ved denne metoden dere kan nå
deres hjerter.”
Distribuere boken
Du kan spre boken ved å dele dine inntrykk og erfaringer med mottakeren. Det
kan være dine venner, ledere og folk i nøkkelstillinger i menigheten, distriktet,
unionen, forlag, misjonsprosjekter og forskjellige institusjoner. Andre verdifulle
muligheter kan være ha en stand under årsmøter,eller ved at de som organiserer årsmøtet, gir mulighet til å dele ut til alle. Husk at hver adventistfamilie bør ha en
gratis bok eller i alle fall til en lav pris.
Boken kan også sendes med posten eller gis bort når man treffer mottakerne
personlig.
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Distribusjon gjennom internett
En vanlig måte å distribuere budskapet på nå for tiden, er ved epost. Budskapet ble sendt til Australia, og derfra ble det videresendt til Mizoram, India. Det
nådde også Pakistan via Brasil. Du kan laste ned og lese budskapet på https://
steps-to-personal-revival.info/. Eller du kan skrive ut teksten og/eller videresende
lenken til en eller til mange i alle de språkene den er oversatt til. I skrivende stund
dreier det seg om over 30 språk. Ved Guds hjelp vil det sikkert bli flere oversettelser etter hvert.
Distribusjon som ebok
Du kan skaffe deg en gratis ebok på denne lenken: https://xn--schritte-zur-persnlichen-erweckung-rnd.info/ i ePUB eller MOBI format. På www.amazon.com kan
du skaffe den på tysk for $1,25.
Deling gjennom sosiale nettverk
En svært effektiv måte å dele innholdet på vår webside eller dele en lenke til
PDF-bøkene med venner og kjente, er gjennom nettverk som Facebook, Google+,
Twitter eller WhatsApp. Ved å dele med og invitere andre, kan du nå dine personlige kontakter så vel som nye bekjentskaper i ulike land og kontinenter.
Distribusjon ved prekener og seminarer
Alle pastorer og lekpredikanter har fine muligheter til å dele budskapet med
menighetene i forbindelse med en eller flere taler. De kan også gjøre det gjennom eget studium og ved å bruke materiale fra boken. ”Jeg har aldri talt over et
emne som menigheten allerede hadde hørt eller lest om. Gjennom pedagogisk
forskning vet jeg i dag at det er absolutt essensielt å lese eller høre et så viktig
emne 6-10 ganger.” (Personlig erfaring og råd fra Helmut Haubeil.) Dersom du
ønsker, kan du henvise til det ved at du bruker noen hovedtanker og sitater fra
boken.
Hvis du ikke taler selv, kan du anmode andre om å tale over emnet i sine prekener.
Et sabbatsseminar med hovedtema ”Veien til personlig oppvåkning” bør
minst inneholde disse tre emnene:
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KAPITTEL 7

INTERESSE OG DELING

Prekenen
Har våre problemer en åndelig årsak?
Mangler vi Den Hellige Ånd?
Hvordan kan jeg selv diagnostisere mitt åndelige liv?
(Dette er hovedpunktene fra introduksjonen og kapittel 1 og 2.)
Ettermiddagsprogram
Våre problemer, kan de løses? Og i så fall, hvordan?
	Hvordan kan jeg praktisk anvende og erfare Guds løsning i mitt liv?
	Hvordan må jeg be for å være forsikret om at Den Hellige Ånd fyller meg?
(Dette er hovedtemaene i kapittel 3.)
Ettermiddags- eller kveldsprogram
Nøkkelen til praktisk anvendelse
	Hvordan kan jeg praktisk anvende og erfare Guds løsning i mitt liv?
	Hvordan må jeg be for å være forsikret om at Den Hellige Ånd fyller meg?
	(Dette er hovedtankene i kapittel 5.)

Personlige vitnesbyrd
Personlige vitnesbyrd om følgende emner er svært verdifulle:
	Om personlige inntrykk eller innsikt man fikk ved å lese materialet.
	Om virkningene budskapet brakte inn i våre liv.

Oversettelse til ditt lokale språk
Dersom boken ikke er blitt oversatt til ditt språk, kan du kanskje – gjennom
bønn og Guds forsyn – finne en person som er villig og i stand til å gjøre det. Det
er en stor fordel om oversetteren er personlig berørt av budskapet. Så langt har
de fleste oversetterne gjort det frivillig, siden de også har stor interesse av at
budskapet blir spredt. Men noen ganger er oversettelse ment å være et levebrød.
I slike tilfeller har vi betalt en ”broderlig” lønn. Vi er takknemlig om du kontakter
Helmut Haubeil personlig når det gjelder oversettelse. Han har noen gode råd
som sikrer at boken kan publiseres i samme format på hvert språk.
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SLUTTBEMERKNINGER
Gjennom Den Hellige Ånd har vi en vidunderlig leder i alle livets situasjoner, som
styrker oss ved sin herlighets rikdom.
På den måten blir vår karakter forandret og vi kan bli verdifulle verktøy i Guds
arbeid. Vår daglige overgivelse og dåp med Den Hellige Ånd vil føre til gjennombrudd i våre liv.
Herren ønsker å forberede oss for den største begivenheten i verdens historie.
Han ønsker at vi personlig skal være beredt for Hans gjenkomst, og at vi i Den
Hellige Ånds kraft kan arbeide sammen om å fullføre det evangeliske arbeidet.
Han vil lede oss med seier gjennom vanskelige tider.
La Gud gi deg personlig vekkelse og reformasjon gjennom daglig overgivelse,
og dåp med Den Hellige Ånd.
Jeg vil gjerne slutte med en bibeltekst og en bønn for vår oppvåkning:
”… og så mitt folk… ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra
sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land”
(2 Krøn 7,14 NB).

Bønn: Far i himmelen, vær så snill å gi oss ydmykhet (Mika 6,8). Legg et
sterkt ønske i våre hjerter om å be og søke Ditt åsyn. Gjør oss villige, og hjelp
oss til å vende oss bort fra våre onde veier. Vær snill å oppfylle betingelsene
for dette i oss etter Dine løfter, og la oss høre ditt svar. Tilgi oss våre synder
og helbred oss fra vår lunkenhet og vårt frafall. Vær så snill å hjelpe oss til å
overgi oss selv til Jesus hver dag og ved tro ta imot Den Hellige Ånd. Amen.

”Man kan bare forvente en oppvåkning (vekkelse) som svar på bønn.” 132 ”Den
Hellige Ånds dåp vil, slik som på pinsefestens dag, føre til en vekkelse av sann religion og til at mange vidunderlige gjerninger blir utført.” 133

132
133

110

E. G. White, Selected Messages, Book 1 (1958), s. 121.1.
E. G. White, Selected Messages, Book 2 (1958), s. 57.1.

KAPITTEL 7

INTERESSE OG DELING

VEDLEGG

Anbefaling for videre studium
Et viktig forslag: Les i denne boken, om mulig, hver dag i seks dager. Pedagogisk
forskning har vist at det er nødvendig å lese emner som er så viktige for våre
liv, mellom seks og ti ganger før du forstår det grundig. Prøv det i det minste én
gang. Resultatet vil overbevise deg.
En lærer prøvde det: “Denne oppmuntringen fanget min oppmerksomhet:
”Prøv det hvert fall én gang. Resultatet vil overbevise deg.” Jeg ønsket å oppleve
det og allerede etter tredje gjennomlesning ble jeg grepet av innholdet og ble
fylt av en dyp kjærlighet til vår Frelser, noe jeg har lengtet etter hele mitt liv. I
løpet av to måneder hadde jeg lest boken seks ganger, og det var verdt det. Det
var som om jeg kunne forstå hvordan det ville oppleves når Jesus kommer nær
til oss og vi kan se inn i Hans rene, vennlige og kjærlige øyne. Fra da av ønsket jeg
aldri å være uten denne gleden i Frelseren. ” C. P.
Jeg har mottatt vitnesbyrd fra mange takknemlige og begeistrede lesere om
det nye livet de har fått med Den Hellige Ånd. Nesten alle har kommet fra lesere
som nøye har lest boken om igjen flere ganger.

40-DAGERS-INSTRUKSJONSHÅNDBOK
Du kan finne nyttig materiale for å organisere et 40-dagers-bønn-og-andaktopplegg med en evangelistisk serie i kjølvannet, ved å bruke Dennis Edward
Smith sin instruksjonshåndbok som du finner på denne lenken: http://www.missionsbrief.de/downloads/40tage-instructions.pdf

Nye erfaringer med å leve med Den Hellige Ånd
Vår Herre Jesus sa: – ”Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over
dere. Og dere skal være mine vitner…” (Apg 1,8 NB).
En spesiell anmodning: Når du har erfaringer med å leve med Den Hellige Ånd
i ditt personlige liv eller når du vitner, da ville vi sette stor pris på om du sender
en kort rapport til Helmut Haubeil slik at han kan dele det i Missionsbrief (et lite
tysk nyhetsbrev om misjonsarbeid). Fortell oss gjerne navn og hvilken menighet
du går i. Husk at din erfaring vil styrke andre i å vokse i sin vandring med Den
Hellige Ånd, eller til å begynne sin reise med Den Hellige Ånd.
Kontakt: Helmut Haubeil (Adresse: Se omslaget.)
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BROCHURE 2:

STEPS TO PERSONAL R EVIVAL
The Path to Complete Joy

ABIDE IN JESUS
“Abide in Me, and I in you.” Abiding in Christ means a constant

receiving of His Spirit, a life of unreserved surrender to His service.
E.G. White (Desire of Ages, DA 676.2)

Abiding in Him is not a work that we have to do as a condition in order to enjoy His salvation.
Rather it is our consent to let Him do everything for us, in us, and through us. It is a work
He does for us – the result and the power of His redeeming love. Our part is simply to yield,
to trust, and to wait for Him to accomplish what He has promised. (Andrew Murray)
C H A P T E R 1 : JESUS’ MOST PRECIOUS GIFT

What does Jesus teach about the Holy Spirit? Do you know Jesus’ most impressive message?
What are the tasks of the Holy Spirit?

C H A P T E R 2 : SURRENDER TO JESUS

What does surrender mean? Do I consequently lose my own will? Or will I become stronger?
What can prevent us from surrendering ourselves to Jesus?

C H A P T E R 3 : JESUS ABIDING IN YOU

What are the prerequisites for Jesus living in me? How will “Christ abiding in me” effect my life?
The greatest achievement: Experiencing the fullness of God.

C H A P T E R 4 : OBEDIENCE THROUGH JESUS

How can I live in joyful obedience? What are the characteristics of faithful obedience? Why is it a joy?

You can read, download and sent this booklet to a friend free of charge from
www.steps-to-personal-revival.info

“For tiden er jeg pastor for to menigheter i California. Første gang jeg kom i
kontakt med ditt materiale var ved å lytte til pastor Dwight Nelson [se nedenfor]
sin ukentlige podcast. Med én gang hadde det stor innvirkning på mitt sjelsliv. Jeg
kjente til annet materiale om Den Hellige Ånd fra før,men jeg innrømmer at jeg aldri
har hatt så mye til overs for dette. Jeg er sikker på at Gud har valgt den tiden vi er i,
til å nå flere med Den Hellige Ånd. Og jeg er så glad jeg har funnet det på grunn av
din innsats.
En ting kan jeg vitne om for deg, og det er at allerede i det første kapittelet blir vi
eksponert for kraftfulle sannheter på en enkel måte som får oss til å stoppe opp og
tenke om igjen. Ideen om å lese boken flere ganger har stor effekt. Når jeg snakker
med folk eller forkynner om temaer i boken, blir spørsmålet om Den Hellige Ånd
mer tiltrekkende igjen. Det er nesten som vi hører det for første gang. Jeg merker
det på meg selv. Jeg kunne ikke forlate kapittel en før jeg hadde holdt tre prekener
om emnene som det dekker. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men jeg fikk
meg ikke til å slutte å lese boken, og mine menigheter merket følgene av det. Jeg
spredte budskapet omkring, og det siste året har det vært en tydelig vekst i mitt
område. Alt dette tillegger jeg Gud og kraften fra Den Hellige Ånd blant våre medlemmer. Og vi ser fram til mer av dette i dette nye året!”
Utdrag D. R. (Jan. 2018)

Pastor Dwight Nelson, seniorpastor i Pioneer Memorial Church – Andrews University, fortalte
at denne lille boken [Veien til personlig oppvåkning] ”har forandret meg innvendig.
Jeg ønsker å gjøre det samme for deg.”
Han holdt en serie med tre prekener: ”Ground Zero and the New Reformation: How to be
baptized with the Holy Spirit?”

Han siterte fra Veien til personlig oppvåkning og anbefalte boken. Det førte til 4.000
nedlastinger og bestilling av flere tusen bøker. Link til disse prekenene og hans blogg:
https://www.pmchurch.tv/sermons (2. sep., 9. sep. og 23. sep. 2017). De tre talene er også lagt
ut på YouTube med tittelen ”The New Reformation – How to be baptized with the Holy
Spirit” og kan lastes ned derfra.

Veien

TIL PERSONLIG

O PPVÅ K N I N G
Helmut Haubeil er forretningsmann og pastor. Etter å ha
vært vellykket forretningsmann innen shipping, svarte han
som trettisjuåring positivt på et kall fra Gud om å bli misjonsarbeider og arbeidet som pastor i 16 år. Siden har han vært
leder for et adventisteid sykehjem i Bad Aibling, Tyskland.
Han startet publikasjonen “Missionsbrief“ og er redaktør for
dette misjonsorienterte nyhetsbrevet. Etter at han ble pensjonist har han bidratt på en betydningsfull måte til å bygge opp
misjonsarbeid i Sentral-Asia og India.

“Hvorfor hungrer og tørster vi ikke etter Åndens
gave når det er på den måten vi kan få kraft?
Hvorfor snakker vi ikke om det,
ber om det, forkynner det?“
E���� G. W����, TESTIMONIES FOR THE CHURCH, ���� 8, �. 22.

