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Resymé fra talen 

• Vi trenger alle en pinsevekkelse. At Den Hellige Ånd får makt i våre personlige liv og i 
menigheter og kirker. Den Hellige Ånds komme til jorda skapte en eksplosjonsartet vekst og 
utbredelse av evangeliet. Den Hellige Ånd er en gentleman, og presser seg ikke på oss. Vi må 
ville bli døpt/fylt av Den Helige Ånd. Viktig at vi tar et eget eierskap til Åndsdåp og Åndsfylde 
også i Trondheim misjonskirke. Lammersmenighetene som dannet grunnlag for 
Misjonsforbundet var Åndsfylte menigheter, i den grad at da den moderne pinsevekkelse 
kom til Norge omkring 1906 ble den sammenlignet med Lammersvekkelsen. 

• Den moderne pinsevekkelse fra ca 1906 trengte først inn i alle kirkesamfunn, også Den 
norske kirke. Etter hvert ble det satt en stopper for dette, og det tvang seg fram nye 
menigheter og kirkesamfunn. Det har vært ulike strømmer av pinsevekkelse utover 1900-
tallet, de klassiske pinsemenighetene, den karismatiske vekkelse, og pinsevekkelse blant 
katolikkene.  

• Mark 1,8, jfr Luk 24,49. Løftet om Den Hellige Ånds dåp. Vi ser at Åndsdåpen handler om 
kraft, frimodighet, og ledsaget av tungetale. Peter refererer på pinsedag til profeten Joel 
(Apg 2,16-17), og Den Hellige Ånds tidsalder har startet. 

• Nådegavene har sitt utgangspunkt i Åndsdåpen (som for øvrig også kan kalles Åndens fylde, 
Fars løfte, Den Hellige Ånds gave, eller bare Den Hellige Ånd) Apg 4,31, Ef 5,18, Luk 26,49, 
Apg 2,38-39, Apg 10,45. 

• Åndsdåpen er grunnlagt på rettferdiggjørelsen, ikke helliggjørelsen. Ved det Jesus gjorde på 
korset har vi fått eierskap til alt i Kristus. Samtidig trenger vi å realisere det, erobre det, på 
samme måte som løfteslandet var gitt til Israelsfolket men likevel måtte erobres.  

• Gjenfødelsen og Åndens dåp er to ulike opplevelser. Skjer oftest ikke samtidig. Ref Matt 3,11 
og Apg 8,14-17.  

• Fokuset må være på giveren, ikke på gavene. Apg 19,1-7. 

• Man må ikke tale i tunger for å være Åndsdøpt, men alle som er Åndsdøpt kan tale i tunger 
iflg Bibelens lære. Og vi ser at alle i Bibelen som mottok Åndsdåpen, gjorde det. Men 
tungetalen var ikke det eneste tegnet og heller ikke det største. Det største handler om den 
eksplosjon av kjærlighet som skjer, og som gjør at evangeliet sprer seg som ringer i vann ut 
fra den eller de som opplever det. Åndsdåpen er ikke tungetalen eller noen av nådegavene, 
men kraft, utrustning og salvelse. Ref Apg 1,8. 

• Håndspåleggelse ved Åndsdåp kan være et kontaktpunkt for troen. Nøkkelen for å motta 
Åndsdåpen er å tro at vi har fått det/at Den Hellige Ånd har kommet, og at det er for deg. Ref 
Mark 16. 

 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Hvilke tanker gjør du deg om Åndsdåp? Hva har det betydd for deg? Evt hvis du ikke har en 
slik erfaring: Hva tenker du om det? 

• Er du Åndsdøpt, og taler i tunger? Hvis ikke, er dette noe du ønsker? I gruppa kan dere be for 
hverandre, hvis noen ønsker å erfare Åndsdåpen. Er du ikke med i husgruppe, kan du ta 
kontakt med pastor for samtale eller forbønn i forbindelse med ett av arrangementene i 
Trondheim misjonskirke. 


