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Resymé fra talen 

• Jes 44,3. For at de prosessene som har startet i menigheten skal få fortsette, trenger vi MER Guds 
Ord, MER bønn, MER tilbedelse, MER enhet, osv. 

• Frelsesarmeens grunnlegger William Booth sa en gang før år 1900, bl.a dette: «Jeg antar at den 
største fare i det 20.århundre vil være religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, 
tilgivelse uten gjenfødelse, moral uten Gud, himmel uten helvete.» Dette er en ganske presis 
beskrivelse av tiden etter Booth og fram til våre dager.  

• En av de største farene i vår intellektualiserte, teknologiske tid, er at troen mister sin kraft. 1.Kor 
2,1-5. Mennesket er tilpasningsdyktig, og kan lett venne seg til også å ha for lite av noe vi burde 
hatt mer av. Åndsfattigdommen i store deler av Guds menighet i vesten er en slik ting.  

• Den Hellige Ånd (DHÅ) er en person. Jes 44,3. Hva vil vi egentlig? Hva tørster vi etter? Mer av DHÅ 
betyr egentlig mer av Gud, fordi Han er den tredje personen i Guddommen. 2.Kor 3,17. Hvis det 
var en diffus kraft, ville vi kanskje tenkt at vi skulle få tak i den, at den skulle oppfylt våre ønsker, 
eller at vi vært stolte over å ha den. Men nå er DHÅ en person, og vi vil da heller ønske at Han får 
tak på oss, og at vi vil overgi stadig mer i Hans hender i ærefrykt og beundring, ydmykt takknemlig 
for at Han i sin store kjærlighet har valgt å bo i oss! 

• Den Hellige Ånd hjelper oss å forstå, fordi Han vet hva som bor i Gud. 1.Kor 2,10-12. Vi trenger 
DHÅ for å forstå mer av Gud, og Guds Ord, for å orientere oss ordenlig. DHÅ har forstand, vilje, og 
følelser (ref f.eks Åndens kjærlighet, og om å ikke gjøre DHÅ sorg). Se også Joh 16,13-14. DHÅ 
søker ikke sin egen ære, men trekker oppmerksomheten mot Jesus og Faderen.  

• Den Hellige Ånd er en gentleman. Dennis Bennet var prest i den episkopale kirke, da han i 1960 
fikk bli en av nøkkelpersonene i starten på den karismatiske vekkelsen. Den karismatiske vekkelse 
regnes som «den andre bølge» i den moderne pinsevekkelse (der «den første bølge» var det som 
skjedde fra 1906 og framover, med utgangspunkt i Azusa Street i Los Angeles), og berørte mange 
av de tradisjonelle kirkesamfunnene. 3.april 1960 bestemte Bennet seg for å fortelle åpent om sin 
opplevelse av åndsdåpen fra prekestolen i sin episkopale kirke. Bennet brukte å sammenligne 
DHÅ med en gjest som kommer til din dør: «Mens du er på kjøkkenet og gjør i stand noe å spise, 
sitter gjesten din rolig i stua og venter på at du skal komme tilbake og snakke med Ham. Han 
brøyter seg ikke inn på kjøkkenet og sier «Jeg venter på deg». I stedet for kan Han vente i timevis 
inntil du setter deg ned og snakker med Ham. Han er den fullkomne gentleman, og tvinger seg 
ikke inn på noen i det hele tatt.»  

• Den Hellige Ånd lengter etter å være vår nærmeste følgesvenn og hjelper, men det er opp til oss å 
komme med innbydelsen. 

• 2.Tim 3,1-5. En av kampene som står i den vestlige kirke i dag, er omkring Den Hellige Ånd, og 
DHÅs kraft. Skillelinjene ser annerledes ut i dag, og går ikke i samme grad mellom 
kirkesamfunnene. Men en av de tingene som dessverre splitter på kryss og tvers i dag, handler 
om DHÅs nærvær og kraft. For mange av oss har det blitt mer en sang, enn en realitet. Mange 
kan bli så redde for falsk lære og falske mirakler, at lengselen etter DHÅ forsvinner ut sammen 
med frykten. Dette er også synlig i Norge i dag, når DHÅ gjør sitt verk med f.eks å vekke til bønn 
og å føre oss sammen.  

 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Hvilket forhold har du til Den Hellige Ånd? Blir du usikker eller fryktsom i møte med DHÅ og Hans 
gaver? 

• Hva tenker du kan hjelpe deg å overgi mer i Hans hender? At Han får mer tak på oss? 


