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Salvet til et 
Guds Rikes 
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Jesus demonstrerte for oss hvordan 
vi skulle leve i hverdagen. Han tok 
på seg et menneskes skikkelse men 
levde totalt avhengig av Den Hellige 
Ånd. Han demonstrerte Guds Rike 
ved å leve i den overnaturlige dimen-
sjonen. Han var salvet av Gud med 
Ånd og kraft (Apg 10.38). 
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Guds arvemateriale er i oss
”Da jeg kom til dere, brødre, var det 
ikke med fremragende talekunst eller 
visdom jeg forkynte Guds vitnesbyrd. 
For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville 
vite av noe annet hos dere enn Jesus 
Kristus og ham korsfestet. Svak, redd 
og skjelvende opptrådte jeg hos dere. 
Jeg la ikke fram mitt ord og mitt buds-
kap med overtalende argumenter og 
visdomslære, men med Ånd og kraft 
som bevis. For jeg ville ikke at deres tro 
skulle bygge på menneskelig visdom, 
men på Guds kraft”. (1.Kor. 2,1 - 5) 

Salvelsen er Guds fantastiske nærvær, 
ved Den Hellige Ånd, som kommer 
over noen og utruster dem med over-
naturlig kraft til å gjøre overnaturlige 
handlinger/ gjerninger, eller for å si det 
på en annen måte: kraft til å gjøre det 
Gud ber oss om å gjøre. Det er viktig å 
forstå at når Gud ber oss om å gjøre 
noe så vil han aldri at vi skal gjøre det i 
egen kraft. Han gir oss alt vi trenger 
for å utføre gjerningene.

Vi er Guds barn og har hans DNA, 
som gjør at å leve i og utføre overnat-

urlige ting er oss. Det er helt naturlig, 
det er innlagt i våre åndelige gener. 
Evangeliet MÅ IKKE bli redusert til et 
intellektuelt budskap – det ER et over-
naturlig budskap.

Jeg har møtt mange mennesker rundt 
om i verden, folk fra ulike kulturer og 
bakgrunner. Felles for mange av disse 
er at i møte med Guds kraft og over-
naturlige gjerninger, så kommer dere 
motargumenter til kort og de bøyer seg 
for Gud.

Det er ikke lenge siden jeg satt sam-
men med en dame som var svært kri-
tisk til Gud og kristendommen. Da jeg 
hørte på det hun fortalte av sine opp-
levelser med en del kristne så hadde jeg 
stor forståelse for mye av det hun sa, 
dessverre. Til slutt spurte jeg henne om 
kun en ting. ”Kan jeg få be for deg?” 
Hun sa: ”Det kan vel ikke skade”. Jeg 
ba for henne og plutselig kom Den 
Hellige Ånds kraft over henne. Hun 
ble så fylt av Guds kraft at hun ikke 
klarte å snakke. Lenge satt hun bare og 
ble betjent av Den Hellige Ånd. Etter 
en lang stund sa hun:” Jeg har aldri 

Jeg vil leve slik at dersom 
dhÅ tas bort, så kollaps-
er alt. Jeg vil ikke være 
opptatt av hva jeg føler – 
men hvem jeg følger
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noen gang opplevd en sånn fred. Jeg 
vet ikke hva som skjedde”. Da kunne 
jeg fortelle henne at det var Gud som 
hadde berørt og jeg spurte ganske 
enkelt om hun ville leve med denne 
freden på innsiden. Møte med Guds 
kraft gjorde noe med henne. Fra å være 
kritisk ble hun positiv. Fra å være 
stengt ble hun åpen. Hun fikk møte 
Jesus.

For noen fisketurer!
Jeg har en veldig god venn, Jan, som 
bor på en øy på sørvestlandet , som 
også en ivrig fisker og han hadde 
arrangert denne turen. Sammen med 
oss var en vi hadde møtt i Bergen noen 
dager tidligere på en samling vi hadde. 
Han var ingen kristen men likte å fiske 
og han bodde på i området. Jan spurte 
om han ville være med oss på fisketur. 
Dette er et glimrende eksempel på 
hvordan Den Hellige Ånd kan lede oss 
i hverdagen. Mannen sa ja, og det ble 
en kjempeflott fisketur. Vi fikk masse 
fisk og vi fikk en god prat sammen. 
Etter båtturen dro vi alle sammen hjem 
til Jan for å ta en lunsj. Etter å ha pra-
tet sammen en lang stund og delt de 

gode nyhetene spurte vi han om han 
ville ta imot Jesus. Vet du hva? Han 
svarte: ”ja, det ønsker jeg.” Det ble en 
fisketur i dobbelt forstand. Ikke lenge 
etter var vi sammen igjen med ham. 
Denne gangen hadde vi invitert en 
annen mann med oss som var glad i å 
fiske, men som heller ikke kjente Jesus. 
Vel, han gjør det nå. Han tok også 
imot Jesus i løpet av den fisketuren. 
Konen tok i mot Jesus en liten stund 
senere, og de er brenner for å se alle 
vennene sine bli vunnet for Jesus i nab-
olaget. Vi skulle ta flere slike initiativ 
til å møte ikke kristne venner og dele 
livet vårt med dem. Det er utrolig hvor 
mange som sier ja.

Våre største hindringer
”For vi har ikke en kamp mot kjøtt og 
blod, men mot makter og myn-
digheter, mot verdens herskere i dette 
mørke, mot ondskapens åndehær i 
himmelrommet.”  (Ef.6.12) 

Bibelen sier at vi ikke har en kamp mot 
mennesker, men mot åndskrefter. Det 
innebærer også vår gamle og kjødelige 
natur, humanisme, materialisme, vårt 

naturlige sinn. Guds ord advarer oss 
mot å leve et liv ledet av vår gamle 
natur.  ”Lev et liv i Ånden, det vil gi 
seier over den gamle skapningen, vår 
syndige natur, vårt naturlige sinn.” 
(Rom 8, Gal.5) Våre største fiender og 
hindringer for å leve et overnaturlig 
naturlig liv er våre tankebygninger, 
humanisme og våre dårlige erfaringer.

Det er derfor interessant å lese salme 
23 hvor det første som blir salvet foran 
våre fiender er vårt hode. 

”Du dekker bord for meg like for 
øynene på mine fiender.  Du salver 
mitt hode med olje, mitt beger flyter 
over. ”  (Salme 23.5)

Når Herren salver vårt hode betyr det 
også at han vil at vi både kan og må 
tenke hans tanker i situasjonene og 
utfordringene vi møter. Gud vil at vi 
møter utfordringer og mennesker i 
åpenbaring av hvem vi er i Kristus, og 
hvem han er i oss. La salvelsen fylle 
hodet. Fyll deg med Guds Ord. Når du 
ser på deg selv i speilet så skal du 
bekjenne Guds ord over deg. Fortell 



34    3 – 2010    FOLK 

deg selv hvem han har gjort deg til. Du 
er en overnaturlig skapning, borger av 
Guds Rike som er gitt full autorisasjon 
til å utføre overnaturlige handlinger.

Du er en overnaturlig skapning som 
har Guds oppstandelses liv på 
innsiden. Vi er ikke av denne verden 
men sendt slik Jesus var sendt av 
Faderen – med Guds kraft  

”Igjen sa han til dem: “Fred være med 
dere. Likesom Faderen har sendt meg, 
sender jeg dere.” Så åndet han på dem 
og sa: “Ta imot Den Hellige Ånd.”    
(Joh.20.21-22) 

Det er trist å høre og å lese kristne som 
uttaler at de ikke er for Åndens gaver, 
helbredelse, tegn og under. Trist fordi 
Guds ord faktisk sier mye dette. Både 
hvordan vi kan ta imot og fungere i 
Guds kraft, i Den hellige Ånds gaver 
og om hensikten med det. Gud er ikke 
interessert i hva vi er for eller imot. 
Det er hans hus, hans menighet, hans 
gaver som han vil bruke når, hvor og 
mot hvem han vil!  Det er så enkelt 
som å lese evangeliene og se på hvor-
dan Jesus levde og følge ham.

Kraft til å være et vitne
En av hovedhensiktene med kraft er å 
være et vitne (Ap.gj.1.8). Vi trenger 
kraft til å værte frimodig, djerv og for å 
se mirakler, tegn og under. Jeg vil ikke 
finne unnskyldninger for hvorfor jeg 
ikke ser mer Guds kraft, mirakler, tegn 
og under i livet mitt. Jeg vil heller rope 
til Gud om å føre meg videre inn i det 
overnaturlige. Jeg vil leve slik at der-
som DHÅ tas bort, så kollapser alt. Jeg 
vil ikke være opptatt av hva jeg føler – 
men hvem jeg følger. 

Lydighet motivert av kjærlighet
”Med stor kraft bar apostlene fram vit-
nesbyrdet om Herren Jesu oppstand-

else, og stor nåde var over dem alle.” 
(Ap.gj.4.33) 

De delte det de hadde sett og hørt. Det 
var ikke vanskelig. De trengte ikke 2 
års bibelskole. De bare delte hvordan 
livene deres hadde blitt forandret i et 
møte med en mann fra Gallilea. 
Kraften de bar frem vitnesbyrdet med 
var Den Hellige Ånds kraft. De åpnet 
munnen i lydighet og Den Hellige 
Ånd stadfestet ordet med stor kraft, 
med under, tegn og mirakler. Fordi de 
hadde opplevd Guds kjærlighet så var 
de villig til å dele med andre den 
gleden, kjærligheten og det nye livet de 
hadde fått. Hvis du føler at du må 
vitne, at du er drevet av en skyldfølelse 
så er det bedre at du lar være. Da vil du 
møte mennesker på en feil måte. Men 
når vi er motivert av kjærligheten til 
Jesus og av hans kjærlighet til alle men-
nesker, da blir det en glede selv om vi 
kan kjenne på forkjellige ting som 
utfordringer, nervøsitet og menneske-
frykt. Det er naturlig men disse tin-
gene vil forsvinne mer og mer når vi 
vitner regelmessig. Tro kommer til 
mennesker når du og jeg formidler 
evangeliet og hva det har gjort for oss i 
våre liv. 

Bli utrustet med  
evangeliet til å høste
95 % av alle kristne har aldri personlig 
opplev å få lede et menneske til Jesus. 
Mange kristen har vært en del av en 
prosess som har ført til at mennesker 
har tatt i mot Jesus, ved forbønn, prak-
tisk hjelp, etc.. noe som er kjempeflott, 
men det er allikevel en utfordring at så 
få har opplevd å få lede noen igjennom 
den siste fasen. Det er viktig at du er 
trygg på å dele evangeliet. Hvordan 
møtte du Jesus? Hva betyr han for deg 
i din hverdag? Hva skjedde med deg 
etter at du ble en kristen? Hva var det 
som gjorde at du gav livet ditt til Jesus? 

Alle disse spørsmålene er det viktig at 
du tenker igjennom slik at du kan for-
telle det til andre. Ha klar en enkel 
presentasjon av evangeliet, for du vil 
finne mennesker som vil ha det du har.

Høsten er moden
Som kristne har livene våre fått en helt 
ny mening og et helt nytt innhold for 
evigheten. Så hvorfor holder vi det så 
ofte hemmelig? Kan det være at vi tro 
folk rundt oss ikke er interessert i 
åndelige ting? Sannheten er at men-
nesker har en åndelig lengsel. ”Og Gud 
har lagt evigheten ned i alle mennesker 
hjerter” (Fork.3.11) Undersøkelser 
viser at det er en mye større interesse 
for åndelige ting nå enn for 10 år 
siden. Høsten er moden, ikke bare stor. 
Moden høst betyr ikke frø, spirer, 
grønt aks, men modent til å høstes inn. 
Gud vil at vi skal bry oss om det han 
bryr seg om mest, nemlig mennesker, 
alle slags type mennesker. Kassadamen 
på kjøpesenteret, din arbeidskollega, 
bussjåføren, naboen på andre siden av 
gaten. De trenger alle å høre, å se, å 
kjenne. Jesus sa til alle oss som er 
kristne: ”Følg meg, så skal jeg gjøre 
dere til menneskefiskere”. (Matt.4.19). 
Det må jo bety at hvis vi ikke fisker så 
følger vi ikke ham. Jeg liker å fiske fisk. 
Jeg er ofte ved sjøen for å fiske. Spør 
du konen min så vil hun bekrefte at 
det er ikke alltid jeg får noen fisk, men 
det betyr ikke at jeg ikke har fisket. 
Jesus vil at vi skal følge ham, sånn at 
han kan få gjøre oss til menneske-
fiskere. Det betyr at når vi følger ham 
så vil fiske, og når vi fisker kan vi for-
vente å få fisk. Men vi må fiske, og 
husk – du er agnet. 

Våre største fiender og hindringer for å leve et 
overnaturlig naturlig liv er våre tankebygninger, 
humanisme og våre dårlige erfaringer.


