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kjærlighet
Den fullkomne kjærligheten, Kristi 
kjærlighet, driver frykten ut av livet 
vårt1, enten det gjelder frykten for men-
nesker eller for det ukjente. Gud har 
øst ut denne kjærligheten i våre hjerter, og i 
den kan vi la oss fornye igjen og igjen 2. Er vi 
fylt av Guds kjærlighet, så kan vi møte andre 
mennesker med den samme kjærligheten. 

forventning
Hver eneste dag kan vi starte med for-
ventning til Gud, og stille oss disponible 
for Ham. Når vi ber om hans ledelse, blir 
vi mer lydhøre for hva Gud sier, og vi ser 
mennesker og situasjoner på en ny måte. 
Den hellige ånd bruker oss så mennesker 
får møte Gud og selv erfare Hans kjærlighet. 

Tilbedelse
Gud troner på vår lovsang. Når vi tilber 
Han, opplever vi Hans nærvær sterkere. 
Vanskelige omstendigheter i og rundt våre 
liv blir overkommelige når vi får se tingene i 
Hans perspektiv. Når vi tilber Ham, forandres 

faktisk omstendighetene, og vonde 
makter må vike. 
  
dele med andre
Vi fyller oss ikke med Guds Ord, kjærlighet 
og Ånd, for deretter å brenne inne med det. 
Gud har ikke tenkt av vi skal bli som Døde-
havet, der ingenting kan leve. I Dødehavet 
renner det bare vann inn, men det har ikke 
noe utløp. Når vi gir videre, vil vi oppleve få 
mer og mer av alt det gode Gud har for oss. 
Gjennom oss kan Gud fylle hele huset, nabo-
laget, bydelen, byen og landet, ja hele verden. 
Mennesker merker når vi er fylt med Her-
rens herlighet. Peter var så fylt av Herrens 
herlighet, at til og med mennesker som kom 
i kontakt med skyggen hans ble helbredet3. 
Det er ikke noe poeng i å spare på velsignel-
sen, for Gud går aldri tom. 

Åndens kraft
Jesus befalte sine første disi-
pler å gjøre andre mennesker 
til disipler, og sa at han har all 
makt, både i himmel og på jord4. 
Likevel trengte de Den hel-
lige ånd.5 Det samme gjelder for 

oss. Det er strevsomt og fånyttes å prøve 
å vinne mennesker uten Åndens kraft.

 
aktiv tro
Gud er mektig nok til å bruke hvem som 
helst. Han bruker enkle mennesker som 
stoler på Ham, til å vise verden hvem Han 
er. Vi må våge å tro at Gud er den Han 
sier at Han er. Gud har sagt at han helbre-
der og frelser. Å tro på Gud er ikke bare å 
høre Hans ord, men å handle på Hans ord.6 

Liv og kjærlighet ioverflod

1. 1 Joh 4;18

2. Rom 5;5

3. Apg 5;15 4. Matt 28;16, 20
5. Apg 1;4-5
6. Mark 16;17-18, Joh 14;12

Ved å stadig bli fylt av Den hellige ånd, blir vi frimodige og frykt-
løse vitner i stedet for bli passive, motløse og bekymrede. Ved å 
fylles av Hans kjærlighet kan vi elske andre mennesker. Nærhet 
til Jesus er derfor det aller viktigste når det gjelder evangelisering. 

« – Vi fyller oss ikke 
med Guds Ord, kjærlig-
het og Ånd, for deretter 
å brenne inne med det.
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Vi må også tro det Gud sier om oss. At vi 
har fått autoritet til å drive ut vonde ånder, 
til å helbrede syke og gjøre store gjerninger 
slik som Jesus gjorde.  Den samme kraft som 
bodde i Jesus, og den samme kraft som reiste 
Ham opp fra de døde, har Gud gitt oss. 

vilje til å våge
Vi nødt til å risikere noe, enten det er i 
møte med venner, med familie eller ute 
på gaten. Vi kan møte motstand eller 
gjøre feil, men Gud er med og heier oss 
fram. Det er ved å prøve og feile at man 
lærer å bli god. Ved å ikke ta seg selv så 

høytidelig, blir det enklere. Har du opplevd 
nederlag, så ikke la selvbebreidelser eller 
selvmedlidenhet stanse deg. Gud ser til vårt 
hjerte. Han belønner oss når vi tør å ta dris-
tige steg for å handle på Hans ord. Fortell 
alle slags mennesker at Jesus elsker dem, 

og har en god plan for dem. Når Gud ser 
at vi er lydige, og er gode forvaltere for det 
Han har gitt oss, vil Han sette oss over mer.7 
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« – Det er ikke noe 
poeng i å spare på 
velsignelsen, for Gud 
går aldri tom. 

7. Rom 10;14

t AnnOnse

Det er sider ved Gud som fornuften 
ikke kan gripe, men som kun hjertet 
kan gripes av.  Les, reflekter, og bli 

smittet av Guds egen drøm!
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