MODUL 1

LEKSJON 15

HVORDAN TA IMOT DEN
HELLIGE ÅND
Av Don Krow

Vi skal i dag snakke om hvordan vi kan ta imot Den Hellige Ånd. I Apg 10:1 står
det: «Det var en mann i Cæsarea som het Kornelius, en offiser (centurion) i det som kaltes Det
italienske regiment.» Dette var en militær rang, sannsynligvis en kaptein for et regiment. Vers
2 fortsetter: «Han var en gudfryktig mann og en som fryktet Gud med hele sitt hus. Han ga rikelig
med barmhjertighetsgaver til folket, og han ba alltid til Gud». Han var rettferdig, gjorde ting som
var rett, hadde gudsfrykt, gav mye penger til mennesker som trengte det, og Bibelen sier at
han alltid ba til Gud. Men vi skal finne ut - og det er overraskende - at selv om han gjorde de
rette gjerningene, selv om han hadde gudsfrykt og et bønneliv, hadde han ikke en personlig
relasjon med Gud gjennom Jesus.
Det står videre, i versene 3-6: «Omkring den niende time på dagen så han klart
i et syn en Guds engel som kom inn til ham og sa til ham: «Kornelius!» Og da han fikk øye
på ham, ble han redd og sa: «Hva er det, herre?» Så sa han til ham: «Dine bønner og dine
barmhjertighetsgaver har steget opp som påminnelse for Gud. Send nå noen menn til Joppe og
få Simon med tilbake, han som er kalt Peter. Han bor hos garveren Simon, og huset hans er ved
havet. Han skal fortelle deg hva du må gjøre.»»
Selv om denne mannen var gudfryktig, rettferdig på den måten at han gjorde de rette
tingene, og selv om han ba til Gud, ble han oppsøkt av en engel som ba ham å sende bud på
Simon Peter for å få råd om hva han skulle gjøre. I Apg 10:43 ser vi nøyaktig hva Peter hadde
fått beskjed om å fortelle ham: «Om Ham ( Jesus) vitner alle profetene at hver den som tror på
Ham, skal få syndenes tilgivelse ved Hans navn.» (Min parentes). Er ikke det forbausende?
Denne mannen som hadde alle disse tingene å vise til, hadde ikke en personlig relasjon med
Gud gjennom personen Jesus Kristus. Gud sa: «Tingene du gjør er kjempebra, de er storartet,
og som påminnelse for Meg, men Jeg skal si deg hva Jeg vil gjøre. Jeg har sendt en engel
ned for å be deg om å tilkalle en mann som heter Peter, og han skal fortelle deg hva du skal
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gjøre. I Apg 10:43, da Peter kom hjem til Kornelius’ hus, sa han: «…hver den som tror på Ham,
(Herren Jesus Kristus) skal få syndenes tilgivelse ved Hans navn.» (Min parentes).
Se nå hva som skjedde. «Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem
som hørte ordet.» (Apg 10:44). Kornelius tok imot idet han hørte om troen på Kristus, og han
satte sin lit til troen på Kristus for tilgivelse for sine synder. Så snart han gjorde dette, kom
Den Hellige Ånd over ham og alle som var i det huset. Det står i vers 45: «Og de troende som
var omskårne ble forskrekket – alle de som var kommet sammen med Peter – over at Den Hellige
Ånds gave også var blitt utøst over hedningene.» Hvordan visste de det? «For de hørte dem tale
med tunger og opphøye Gud.» (Vers 46).
Hver gang Den Hellige Ånd kom over en person i det Nye Testamentet, manifesterte
det seg alltid en gave fra Ånden som bekreftet at de hadde mottatt fylden av den Hellige
Ånd. I Det Nye Testamentet var det vanligvis snakk om å tale i tunger eller profetere.
En kveld i Dallas, Texas, ute på et jorde, gikk jeg ned på mine knær og sa: «Gud, jeg
vet ikke så mye om dette med tungetale og om det å bli døpt i Den Hellige Ånd som folk
snakker om, men hvis det finnes en måte jeg kan prise deg på, en måte jeg kan opphøye deg
på, en måte jeg kan gå utover mitt naturlige engelske språk på, så ønsker jeg det.» Jeg begynte
å tilbe Gud, og idet jeg gjorde det, gav Den Hellige Ånd meg et språk, ord å tale som jeg ikke
kunne fra før eller hadde lært. Guds Ord sier i Apg 2:4: «Og de ble alle fylt med Den Hellige
Ånd og begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale». Hvem snakket? De
snakket. Hvem gav dem å tale? Den Hellige Ånd.
I Luk 11:13 står det: «Hvis da dere som er onde, vet hvordan dere skal gi gode gaver til
barna deres, hvor mye mer skal da deres Himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber Ham!».
Alt du trenger å gjøre nå, er å helt enkelt be om det, tro at du får det, overgi deg selv til Gud,
begynne å tilbe Herren, og han vil gi deg ord å tale for å prise og tilbe ham på et språk som
du aldri har lært.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Beskriv noen av ordene og uttrykkene som Bibelen bruker om frelse.
2. Les Apg 11:15. Hvordan blir opplevelsen av dåpen i Den Hellige Ånd beskrevet i dette
verset?
3. Jesu disipler mottok Den Hellige Ånd ( Joh 20:22), men noen få dager senere ble de
faktisk døpt i Den Hellige Ånd (Apg 2:1-4). Se på disse versene og sammenlign de to
hendelsene.
4. Les Apg 1:8. Hva er hensikten med dåpen i Den Hellige Ånd?
1-65

LEKSJON 15

HVORDAN TA IMOT DEN HELLIGE ÅND

5. Les Apg 2:38-39 og 1. Kor 1:7. Er dåpen i Den Hellige Ånd for oss i dag?
6. Les Luk 11:13. Hvis du ikke har mottatt dåpen i Den Hellige Ånd, hva kan du gjøre for
å motta den?
7. Les Apg 2:4. Ønsker du å be om, motta, tale og tilbe Gud i bønnespråket som Gud gir
deg?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Joh 3:3 - Jesus svarte og sa til ham: «Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som ikke blir født på ny,
kan ikke se Guds rike.»
Apg 3:19 - Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider
kan komme fra Herrens åsyn.
Mark 16:16 - Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.
Kol 2:13 - Og dere som var døde i deres overtredelser og uomskårne menneske, har Han gjort
levende sammen med Ham. Og Han har tilgitt dere alle overtredelsene.
Rom 8:9 - Men dere styres ikke av menneskenaturen, men av Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere.
Hvis noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til.
Matt 25:46 - Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.
Apg 11:15 - Og da jeg begynte å tale, falt Den Hellige Ånd på dem, slik som Han falt på oss i
begynnelsen.
Joh 20:22 - Da Han hadde sagt dette, åndet Han på dem og sa til dem: «Ta imot Den Hellige
Ånd!»
Apg 2:1-4 - Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn.
Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende, mektig vind, og den fylte hele
huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt
av dem. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd og begynte å tale i andre tunger, alt etter som
Ånden ga dem å tale.
Apg 1:8 - Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner
om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende.
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Apg 2:38-39 - Da sa Peter til dem: «Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi
navn til syndenes tilgivelse, og dere skal få Den Hellige Ånds gave. For løftet tilhører dere og deres
barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud vil kalle til seg.
1.Kor 1:7 - så dere ikke skal mangle noen nådegave, mens dere med iver venter på åpenbaringen
av vår Herre Jesus Kristus.
Luk 11:13 - Hvis da dere som er onde, vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna deres, hvor
mye mer skal da deres himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber Ham!
Apg 2:4 - Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd og begynte å tale i andre tunger, alt etter som
Ånden ga dem å tale.

FASIT.
1. Beskriv noen av ordene og uttrykkene som Bibelen bruker om frelse.
Å bli født på ny ( Joh 3:3), Omvendelse (Apg 3:19), tro og bli døpt (Mark 16:16), å være
tilgitt (Kol 2:13), ha tatt imot Kristi Ånd (Rom 8:9) og evig liv (Matt 25:46).
2. Les Apg 11:15. Hvordan blir opplevelsen av dåpen i Den Hellige Ånd krevet i dette
verset?
Som om Den Hellige Ånd falt på noen.
3. Jesu disipler mottok Den Hellige Ånd ( Joh 20:22), men noen få dager senere ble de
faktisk døpt i Den Hellige Ånd (Apg 2:1-4). Se på disse versene og sammenlign de to
hendelsene.
I Joh 20:22 mottok disiplene Den Hellige Ånd. I Apg 2:1-4 ble de samme disiplene fylt
med Den Hellige Ånd (som er en indre og ytre nedsenkning).
4. Les Apg 1:8. Hva er hensikten med dåpen i Den Hellige Ånd?
Å bli styrket til tjeneste (eller vitne).
5. Les Apg 2:38-39 og 1. Kor 1:7. Er dåpen i Den Hellige Ånd for oss i dag?
Ja. Den Hellige Ånds gaver vil opphøre ved Jesu andre komme, men ikke før den tid.
6. Les Luk 11:13. Hvis du ikke har mottatt dåpen i Den Hellige Ånd, hva kan du gjøre for
å motta den?
Be om det!
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7. Les Apg 2:4. Ønsker du å be om, motta, tale og tilbe Gud i bønnespråket som Gud
gir deg?
Ja, jeg vil snakke, men Den Hellige Ånd vil gi meg ordene jeg skal tale (bønnespråket).
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