MODUL 1

LEKSJON 14

KRAFTEN I ET ÅNDSFYLT LIV
Av Don Krow

Mark 16:15-16 er kjent som Misjonsbefalingen. Jesus sa til disiplene sine: «Gå ut i all
verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den
som ikke tror, skal bli fordømt.» I Apg 8:5 og 12 ser vi hvordan misjonsbefalingen ble utført
gjennom at Filip forkynte i Samaria. «Filip dro da ned til byen Samaria og forkynte Kristus for
dem... Men da de trodde Filip, som forkynte det som hører til Guds rike og Jesu Kristi navn, ble
både menn og kvinner døpt.»
Spørsmålet er, ble disse menneskene i Samaria kristne i henhold til Mark 16:15-16?
Ja, det ble de. Filip dro til byen Samaria, forkynte Jesus Kristus, og da de trodde på Kristus,
ble de døpt, både menn og kvinner. Ut fra misjonsbefalingen kan vi si at de ble frelst. Men
hadde de mottatt dåpen i Den Hellige Ånd?
Bibelen snakker om at Johannes døpte med vann, men bare Jesus Kristus kunne døpe
med Den Hellige Ånd. I Bibelen leser vi at folk kom til tro, de ble frelst og døpt i vann, men
de hadde ikke mottatt dåpen i Den Hellige Ånd. Apg 8:14-17 sier: «Da apostlene som var i
Jerusalem, hørte at Samaria hadde tatt imot Guds Ord, sendte de Peter og Johannes til dem. Da
de var kommet ned, ba de for dem så de skulle få Den Hellige Ånd. For ennå var Han ikke falt på
noen av dem. De var bare blitt døpt til Herren Jesu navn. Så la de hendene på dem, og de fikk Den
Hellige Ånd.»
Vi ser i Bibelen at selv om mennesker har kommet til tro og har blitt døpt og frelst,
betyr ikke det at de også har mottatt dåpen i Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd har
kommet inn i livet deres - i Joh 20:22 ser vi at det var Den Hellige Ånd som fødte disiplene
på nytt - men det var først på Pinsefestens dag at de ble døpt med Den Hellige Ånd og
ikledd kraft fra Gud. Det er forskjell på det å bli født på ny ved Den Hellige Ånd og det å
bli døpt i Den Hellige Ånd når Han kommer over en person. Det er en nedsenkning i Den
Hellige Ånd som kommer over enkeltpersoner og gir dem kraft. Så selv om mennesker har
blitt frelst så betyr ikke det at de har blitt døpt i Den Hellige Ånd.
I Apg 19:1-2 slås det fast: «Og det skjedde mens Apollos var i Korint, at Paulus kom til
Efesos etter å ha reist gjennom de øvre distriktene. Og da han fant noen disipler der, sa han til
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dem: «Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen?» Da sa de til ham: «Vi har ikke engang
hørt at det finnes en Hellig Ånd.»»
Paulus sa: «Har dere mottatt Den Hellige Ånd etter at dere kom til troen?» De sa:
«Vi kjenner ikke noe til en Hellig Ånd.» Paulus sa: «Hvis dere ikke ble døpt med den Hellige
Ånd da dere kom til tro, hva ble dere da døpt med?» De sa: «Vi ble døpt med Johannes´ dåp.»
Jeg tror at Paulus forklarte dem mer om at Jesus er Kristus, og disse troende identifiserte seg
med Jesus gjennom dåp i vann. I vers 6-7 står det: «Og da Paulus hadde lagt hendene på dem,
kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profeterte. Disse mennene var omkring
tolv til sammen.»
Selv om disse folkene var disipler som trodde på den Messias som skulle komme,
hadde de ikke blitt døpt med Den Hellige Ånd. En person kan være født på ny og døpt i
vann uten å ha blitt døpt i Den Hellige Ånd. Dåpen i Den Hellige Ånd er en adskilt og egen
erfaring som skiller seg fra det å bli omvendt.
Selv om jeg kan døpe en person i vann, kan jeg ikke døpe han eller henne i Den
Hellige Ånd. Bare Jesus kan gjøre det. Om du aldri har bedt Jesus om å døpe deg med Den
Hellige Ånd, kan du gjøre det nå. Luk 11:13 sier: «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!» Du kan be Ham om det i dag!

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Mark 16:16. Les så Apg 8:5 og 12. Ble menneskene det er skrevet om i Apg 8:12
kristne?
2. Les Apg 8:14-16. Hadde disse menneskene mottatt dåpen i Den Hellige Ånd?
3. Les Apg19:1-5. Var disse folkene troende?
4. Les Apg 19:6-7. Hadde de mottatt dåpen i Den Hellige Ånd?
5. Les Luk 11:13. Hva sier Luk 11:13 at vi må gjøre for å ta imot Den Hellige Ånd?
6. Les 1. Kor14:2. Når en person taler i tunger, hva gjør personen da?
7. Les 1. Kor 14:14. Når en person taler i tunger, hva gjør personen da?
8. Les 1. Kor 14:16-17. Når en person taler i tunger, hva gjør personen da?
9. Les Apg 2:4. Når en person taler i tunger, er det Den Hellige Ånd som taler eller
personen selv?
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10. Les Apg 2:4. Hvem er det som gir dem å tale?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Mark 16:16 - Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.
Apg 8:5 - Filip dro da ned til byen Samaria og forkynte Kristus for dem.
Apg 8:12 - Men da de trodde Filip, som forkynte det som hører til Guds rike og Jesu Kristi navn,
ble både menn og kvinner døpt.
Apg 8:14-16 - Da apostlene som var i Jerusalem, hørte at Samaria hadde tatt imot Guds Ord,
sendte de Peter og Johannes til dem. Da de var kommet ned, ba de for dem så de skulle få Den
Hellige Ånd. For ennå var Han ikke falt på noen av dem. De var bare blitt døpt til Herren Jesu
navn. Så la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd.
Apg 19:1-5 - Og det skjedde mens Apollos var i Korint, at Paulus kom til Efesos etter å ha
reist gjennom de øvre distriktene. Og da han fant noen disipler der, sa han til dem: «Fikk dere
Den Hellige Ånd da dere kom til troen?» Da sa de til ham: «Vi har ikke engang hørt at det
f innes en Hellig Ånd.» Og han sa til dem: «Hva ble dere da døpt med?» De sa: «Med Johannes’
dåp.» Da sa Paulus: «Johannes døpte med omvendelsens dåp. Og han sa til folket at de skulle tro
på Ham som skulle komme etter ham, det er: på Kristus Jesus.» Da de hørte dette, ble de døpt til
Herren Jesu navn.
Apg 19:6-7 - Og da Paulus hadde lagt hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de
talte med tunger og profeterte. Disse mennene var omkring tolv til sammen.
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!
1. Kor 14:2 - For den som taler i en tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud, for ingen forstår
ham, men han taler hemmeligheter i Ånden.
1.Kor 14:14 - For om jeg ber i en tunge, er det min ånd som ber, men min forstand er uten frukt.
1.Kor 14:16-17 - Hvis du lovpriser i ånden, hvordan skal den som inntar den ukyndiges plass, si
«Amen» når du ber takkebønnen, når han ikke forstår hva du sier? For du ber sikkert takkebønn på
en fin måte, men den andre blir ikke oppbygd.
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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. Les Mark 16:16. Les så Apg. 8:5 og 12. Ble menneskene det er skrevet om i Apg 8:12
kristne?
Ja.
2. Les Apg 8:14-16. Hadde disse menneskene mottatt dåpen i Den Hellige Ånd?
Nei.
3. Les Apg19:1-5. Var disse folkene troende?
Ja.
4. Les Apg 19:6-7. Hadde de mottatt dåpen i Den Hellige Ånd?
Nei.
5. Les Luk 11:13. Hva sier Luk 11:13 at vi må gjøre for å ta imot Den Hellige Ånd?
Be vår Himmelske Far om det.
6. Les 1. Kor14:2. Når en person taler i tunger, hva gjør personen da?
Taler for Gud og taler hemmeligheter i Ånden.
7. Les 1. Kor 14:14. Når en person taler i tunger, hva gjør personen da?
Hans ånd ber til Gud.
8. Les 1. Kor 14:16-17. Når en person taler i tunger, hva gjør personen da?
Lovpriser i ånden og takker Gud.
9. Les Apg 2:4. Når en person taler i tunger, er det Den Hellige Ånd som taler eller
personen selv?
Det er personen som taler.
10. Les Apg 2:4. Hvem er det som gir dem å tale?
Den Hellige Ånd.
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