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Forord av forfatteren

     

Noe av hensikten med denne boken er, på den ene side, 

å påpeke at vi ikke bør neglisjere vanndåpens betydning 

og dens guddommelige symbolikk, slik noen gjør ved å 

lære at den ikke skal praktiseres i denne tidshusholdning. 

Videre, på den annen side, bør vi ikke overvurdere dåpens 

betydning ved å lære at den bringer gjenfødelse, for det 

strider imot Skriftens samlede vitnesbyrd.

     Frem til 1994 hadde min kone og jeg et nøytralt 

luthersk dåpssyn. Selv om vi praktiserte å døpe barna våre 

som spedbarn, trodde vi ikke, som de fleste lutheranere 

gjør, at Skriften lærte gjenfødelse i vanndåpen. Vi så heller 

ikke på vanndåpen som noe viktig tema.  

     En tidligere rusmisbruker som, da jeg møtte ham, 

hadde vært frelst i noen få år, ble brukt av Herren til å vise 

oss hva de første kristne trodde og praktiserte. Selv om vi 

etter hvert ble overbevist om hva som var den rette bibelske 

dåp, skulle det likevel gå mange år før min kone og jeg 

valgte å la oss døpe slik Bibelen beskriver. Vi tenkte at om 



4

vi hadde vært nyfrelste, ville det vært naturlig å la seg døpe. 

Men vi hadde da vært frelst i mer enn 10 år, så for vår del 

var det lenge uaktuelt. 

     Etter hvert innså vi at det i første rekke var et spørsmål 

om å være lydige mot Herren og Guds ords eksempel og 

befaling, om at kristne skulle la seg døpe. Vi begynte derfor 

å be om at Herren måtte legge det til rette for oss rent 

praktisk, noe Han også gjorde da Han i 2002 førte oss til 

en evangelisk menighet i Canada som praktiserte dåp slik 

Bibelen beskriver det.

     Fra bokens kapittel nummer tolv ser vi på hva Skriften 

selv lærer om Åndsdåp og Åndsfylde. Skriften lærer at vi 

blir døpt med Den Hellige Ånd til å være ett legeme. Den 

som ikke er døpt med Den Hellige Ånd tilhører heller ikke 

Jesu legeme. Det er viktig å skille mellom egne erfaringer 

og Skriftens lære.  

     I apostelgjerningene finner vi den første menighets 

virke, mens i brevlitteraturen finner vi selve læren. Skriften 

viser oss at da Peter gjorde seg bruk av nøklene til Guds 
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rike, låste han opp først for jøder, deretter for samaritanene 

og til sist for hedningene. 

     De tema som er behandlet i denne boken er på ingen 

måte utfyllende, verken når det gjelder vanndåp, Åndsdåp 

eller tungetale, men er ment som en veiledning og en 

appetittvekker til videre studier av Guds ord. Det er å 

anbefale at bokens kapitler leses i kronologisk rekkefølge. 

Den begynner med dåp slik det ble forkynt og praktisert 

i begynnelsen av apostelgjerningene, og tar for seg hvert 

enkelt tilfelle. Videre er det skrevet noe om de fleste 

avsnittene i brevlitteraturen hvor dåp er nevnt. Boken tar 

også for seg avsnitt hvor vann blir brukt som et symbol på 

Guds ord, noe en finner både i brevlitteraturen og i de fire 

evangeliene. 

 

     De tema som er behandlet i denne boken, er ofte 

tett sammenvevd i de forskjellige avsnitt i Skriften.  Det 

oppleves derfor som meget utfordrende å kommentere 

hver av disse uten å gjenta seg selv. I noen tilfeller er tekst 

gjentatt med hensikt for ytterligere forklaring. 
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     For ordens skyld må det nevnes at forfatteren av denne 

boken ikke er greskkyndig, men støtter seg til ressurser 

som Strongs Concordance, Blueletterbible og Online Greek 

Interlinear Bible - Interlinear Scripture Analyzer. Sistnevnte 

er en parallelloversettelse av Bibelen fra gresk til engelsk. 

     Det er med ydmykhet og beven jeg sender ut denne 

boken. Muligheten er selvsagt til stede for at noe av det 

som er nedskrevet her kan være feiltolket. Enhver bør 

derfor praktisere det samme som jødene i Berøa: «Og disse 

var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot 

ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om 

det forholdt seg slik som det ble sagt», Apg. 17:11.

Øystein Søvikreit Magerøy 

Ålesund

Desember 2018
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Kapittel 1

Omvend dere, og la dere døpe

Det er vel knapt noe annet tema i Skriften som det 

har vært mer uenighet om enn akkurat vanndåpen. De 

forskjellige meningene ned gjennom tidene har vært årsak 

til både splid og splittelse. Er Guds menighet overgitt til 

selv å finne svaret på dette, eller finnes det en lære og en 

praksis som er bibelsk? 

     All bibelsk lære bygger på Skriftens vitnesbyrd og dens 

praksis. Når vi skal studere og prøve å finne ut hva som 

er den rette type vanndåp, bør vi derfor se etter i Skriften 

både hva som læres og hva som ble praktisert. 

     Menighetens begynnelse finner vi i Apostlenes 

gjerninger kap. 2, det er derfor naturlig at vi begynner vårt 

studium der. Senere i boken skal vi også se på noen vers 

som omhandler dåp i de fire evangeliene. 

     I apostelgjerningene finner vi vanndåp nevnt første 

gang i kap. 1, vers 5: «For Johannes døpte med vann, men 

dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager 

heretter».  Det sies i kap. 19, vers 4 at «Johannes døpte 
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med omvendelsens dåp, og sa til folket at de skulle tro på 

den som kommer etter ham, det er på Jesus».  

     Den Herre Jesus ble også døpt av Johannes (Matt 3:13-

17). I den vanndåpen identifiserte han seg selv med de 

jødene som trodde på Ham. Han tok på seg verdens synd, 

og bar de opp på korset. «Se der Guds lam, som bærer 

verdens synd», Joh 1:29.  «Han som bar våre synder på sitt 

legeme opp på treet …», 1. Pet 2:24a.

     I Apg kap. 1, vers 5 er det ikke menighetens vanndåp 

som nevnes, men Johannes’ dåp, og det i kontrast til dåp 

med Den Hellige Ånd. Begge deler skal vi se nærmere på 

lenger bak i boken. 

Dåp til syndenes forlatelse

I kap. 2 kommer vi til pinsefestens dag og Peters store tale. 

Dette var dagen da Den Hellige Ånd (DHÅ) kom for å 

ta bolig i alle dem som var troende. Senere i boken skal 

vi også se litt på forskjellen mellom DHÅ sitt virke før og 

etter pinsedag. 

     Peters tale førte til vekkelse: «Så skal da hele Israels 

folk vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og 

til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Men da de 
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hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de 

andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre? Peter sa til dem: 

Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til 

syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. 

De som nå tok imot hans ord, ble døpt. Og den dagen 

ble det lagt til omkring tre tusen sjeler», Apg 2:36-38,41. 

Tolkningen av dette avsnittet, og da spesielt vers 38, har 

skapt store vanskeligheter for mange når det gjelder å forstå 

hva som er bibelsk lære om vanndåpen. Mange lærer at 

vanndåpen gir både syndsforlatelse og Den Hellige Ånds 

gave.  Men når vi gransker nøyere hva som sies, ser vi at 

det ikke er tilfellet.  «Omvend dere», sies det. Å omvende 

seg er det samme som å «fatte ett annet sinn», som igjen 

betyr at en snur og går 180 grader i motsatt retning.  «La 

dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse». 

Når det sies at de skulle la seg døpe på Jesu Kristi navn til 

syndenes forlatelse, kan dette også bety at de skulle la seg 

døpe på Jesu Kristi navn på grunn av syndenes forlatelse.  

Det greske ordet ‘eis’ som er oversatt med ordet «til», kan 

ifølge mange bibelfortolkere, like så gjerne bety «på grunn 

av». Ordet ‘eis’ brukes en rekke steder i Skriften, og det er 

sammenhengen hvor ordet er brukt som forteller hvilken 



18

betydning det skal ha. Et annet avsnitt hvor det greske 

ordet «eis» brukes i forbindelse med dåp, finner vi i Matt 

3:11: 

«Jeg døper dere med vann til omvendelse . . .». Vi forstår 

at det ikke var deres dåp som forårsaket omvendelse. En 

slik konklusjon ville bli det motsatte av hva Skriften ellers 

lærer. De ble døpt på grunn av sin omvendelse. I dette 

avsnittet ser vi at Johannes ikke var villig å døpe fariseerne 

og saddukeerne fordi han visste at de ikke hadde omvendt 

seg. «Men da han fikk se mange fariseere og saddukeere 

komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! Hvem 

lærte dere å flykte fra den kommende vrede?  Så bær da 

frukt som er omvendelsen verdig», Matt 3:7-8.

I Lukas 11:32 finner vi enda et eksempel på hvordan 

det greske ordet «eis» blir brukt. I denne sammenheng 

betyr det også på grunn av.  «Ninives menn skal stå opp 

i dommen sammen med denne slekt, og fordømme den. 

For de omvendte seg ved (eis) Jonas forkynnelse, og se, 

her er mer enn Jona!» Hvorfor omvendte mennene i 

Ninive seg? De omvendte seg ved eller på grunn av Jona 

sin forkynnelse. Det Jona sa ble brukt av Gud til deres 

omvendelse. 
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For å være sikker på hvordan Apg 2:38 skal forstås må vi se 

hva som er Skriftens lære andre steder, og vi tar med noen 

klare bibelvers som helt utvetydig lærer at det er Guds ord 

som gjenføder et menneske, ikke vanndåpen: «For dere er 

gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, 

ved Guds ord, som lever og blir», 1 Pet 1:23.   

     «Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord,…», 

Jak 1:18.   

     «Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å 

bli Guds barn, de som tror på hans navn.  De er ikke født 

av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns 

vilje, men av Gud», Joh 1:12-13. 

     «For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette (frelst av 

nåde) er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av 

gjerninger, for at ikke noen skal rose seg», Ef 2:8-9.    

Vi ser da, at Skriftens samlede vitnesbyrd lærer at et 

menneske blir født på ny av Guds ord, ved troen på Jesus 

Kristus som vår frelser. Det er troen på Jesus Kristus som 

vår frelser som gir syndenes forlatelse, ikke vanndåpen. 

Den guddommelige rekkefølgen som går igjen i hele 

Skriften er som følger: 

1. Mennesket får høre Guds ord forkynt. 
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2. Mennesket kommer til tro, får syndenes forlatelse, blir 

frelst og døpt av Ånden inn på Kristi legeme, (1. Kor 2:13). 

3.  Som en troende lar det mennesket seg døpe i vann som 

et vitnesbyrd for Gud og mennesker på hva som skjedde da 

det lot seg frelse.

     Denne rekkefølgen får vi også bekreftet i Apg 3:19, og 

vi legger merke til at dåpen ikke er nevnt i det hele tatt 

i dette verset. «Fatt da et annet sinn og omvend dere, så 

deres synder kan bli utslettet». Syndsforlatelsen er knyttet 

til omvendelsen. Vanndåpen fulgte etter omvendelsen. Det 

samstemmer også med Apg 2:41: «De som nå tok imot 

hans ord, ble døpt. Og den dagen ble det lagt til omkring 

tre tusen sjeler». De tok imot hans (Peters inspirerte) ord, 

dvs. de ble frelst. Deretter ble de døpt. «De lovet Gud og 

var velsett av hele folket. Og Herren la hver dag dem som 

ble frelst, til menigheten», Apg 2:47.
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Kapittel 2 

Vekkelse i Samaria

I Apg kap. 8 finner vi Saulus nevnt for første gang, og 

beskrivelsen av hvordan han forfulgte menigheten.  «Men 

Saulus herjet menigheten. Han trengte inn i hus etter hus 

og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet 

i fengsel. De som nå var blitt spredt, dro omkring og 

forkynte evangeliets ord.  Filip kom da ned til en by i 

Samaria og forkynte Kristus for dem», Apg 8:3-5. 

     Som et resultat av at menigheten ble forfulgt, ble de 

troende spredt, og Filip ble ledet til å virke i Samaria. Dette 

var ikke apostelen Filip, men evangelisten Filip, en av de 

syv som vi leser om i kap. 6.  «Men da de nå trodde Filip, 

som forkynte dem evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi 

navn, så lot de seg døpe, både menn og kvinner», Apg 

8:12.

Simon trollmannen

I vers 13 leser vi om Simon, trollmannen: «Og Simon tok 

ved troen han også. Og da han var blitt døpt, holdt han 



22

seg stadig til Filip. Han var ute av seg av undring da han 

så de tegnene og de store undergjerningene som ble gjort.» 

Var Simon en falsk bekjenner? Han var opptatt av tegn og 

undergjerninger, og kom med penger og ville kjøpe Guds 

gave. Han ble avslørt av Peter, som merket at trollmannens 

hjerte ikke var rett for Gud.  Det kan se ut som at Simon 

Trollmannen fikk sett sin stilling, siden han fikk nød for 

sin sjel og bad Peter om forbønn. Selv om dette er det siste 

vi hører om han, kan det tenkes at hans omvendelse var 

ekte, og at vi vil møte ham igjen i himmelen?  

     Fra vers 14-17 leser vi om noe merkelig: «Men da 

apostlene som var i Jerusalem, hørte at Samaria hadde tatt 

imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem. De 

kom dit ned og ba for dem, at de måtte få Den Hellige 

Ånd. For Ånden var ennå ikke falt på noen av dem, de var 

bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, 

og de fikk Den Hellige Ånd.» 

     Samaria hadde allerede tatt imot Guds ord ved 

evangelisten Filips tjeneste. Hvorfor måtte Peter komme 

til Samaria og legge hendene på dem som allerede var 

kommet til frelsende kjennskap til den Herre Jesus Kristus? 

Svaret på dette finner vi i Matt kap. 16, vers 18-19. 
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Nøklene til Gud rike

 

«Jeg sier deg at du er Peter, (gr. Petros, som betyr stein, dvs. 

av den type stein som er liten), og på denne klippen (gr. 

Petra, som betyr klippe, dvs. på Jesus selv, se 1. Kor 10:4) 

vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke 

få makt over den. Jeg vil gi deg (Peter) nøklene til himlenes 

rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i 

himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i 

himmelen», Matt 16:19.  Det var altså gitt Peter å låse opp 

for himlenes rike.  Først låste han opp for jøder, som vi har 

sett i Apg kap. 2. Deretter låste han opp for samaritanene, 

som var et blandingsfolk bestående av jøder og hedninger 

(kap. 8). Til sist låste han opp for hedninger i Kornelius sitt 

hus (kap. 10).  Peter, som oss andre, var heller ikke feilfri, 

selv ikke etter pinsedag, da Den Hellige Ånd kom for å ta 

permanent bolig i oss som tror (se Gal. 2:11).  Han var 

heller ikke hedningenes apostel (Gal 2:7).  Men selv om 

Peter ikke var hedningenes apostel, var han likevel den som 

fikk oppgaven å «låse opp» himlenes rike både for jøder, 

samaritanene og hedninger.  

     En kan spørre seg hvorfor disse i kap. 8 ikke ble døpt på 
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nytt i vann etter at de ble frelst/åndsdøpt inn på Jesu Kristi 

legeme. For de tolv mennene som Paulus møtte i Efesus 

(Apg 19:1) måtte døpes på nytt, og dåp kom alltid etter 

frelsen ellers i Skriften. Forskjellen er at de i kap. 19 kjente 

til og var døpt med Johannes’ dåp, og hadde ikke engang 

hørt om at det var noen Hellig Ånd. Mens de i kap. 8 

allerede var døpt i Jesu navn, og av Filip hadde de hørt om 

Den Hellige Ånd. Likevel kunne ikke Filip «låse opp» for 

dem, derfor ble Peter og Johannes sendt til dem.

De troende i kapittel 8 kan sammenlignes med disiplene 

før pinsedag. De var «før pinsedag troende» som hadde 

blitt døpt i Jesu Kristi navn fordi de trodde, men de 

hadde ennå ikke mottatt Den Hellige Ånd. Slike tilfeller 

eksisterer ikke lenger i dag. Peter hadde fått oppdraget å 

låse opp for Himlenes rike, som hadde med Den Hellige 

Ånds bygging av menigheten å gjøre der Ånden for 

første gang skulle ta permanent bolig i de troende. Dette 

har med en overgangsperiode å gjøre som vi finner i 

Apostelgjerningene, en overgangsperiode mellom Jødedom 

og Kristendom, hvor Gud viste de troende at noe nytt 

hadde inntrådt. Vi kommer nærmere inn på dette i bokens 

kapittel syv.
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En hoffmann blir frelst og døpt

Midt i vekkelsen som oppstod i Samaria blir evangelisten 

Filip sendt til et nytt oppdrag:

Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og 
dra mot sør på den veien som går ned fra Jerusalem 
til Gasa. Denne veien er øde. Filip brøt opp og dro 
av sted. Og se, en etiopisk hoffmann, en mektig 
embetsmann som hadde tilsyn med skattkammeret 
hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet til 
Jerusalem for å tilbe. Han var nå på hjemvei, og satt 
i vognen sin og leste profeten Jesaja. Da sa Ånden til 
Filip: Gå dit bort og hold deg nær til den vognen! Filip 
løp da borttil, og hørte at han leste profeten Jesaja, 
og sa: Skjønner du det du leser? Han svarte: Hvordan 
skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg? Og 
han ba Filip stige opp og sette seg sammen med ham. 
Men det avsnittet i Skriften som han leste, var dette: 
Som et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam 
som er stumt for den som klipper det, slik åpner han 
ikke sin munn. I hans fornedrelse ble dommen over 
ham tatt bort. Hvem kan fortelle om hans ætt? For 
hans liv blir tatt bort fra jorden. Hoffmannen sa da 
til Filip: Jeg ber deg si meg: Hvem er det profeten sier 
dette om? Er det om seg selv eller om en annen? Da tok 
Filip til orde, og idet han gikk ut fra dette skriftstedet, 
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forkynte han evangeliet om Jesus for ham. Mens de 
nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted hvor det 
var vann, og hoffmannen sa: Se, her er vann, hva er 
til hinder for at jeg blir døpt? Filip sa: Tror du av hele 
ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg 
tror at Jesus Kristus er Guds Sønn! Så bød han å stanse 
vognen. Og de steg begge ned i vannet, både Filip og 
hoffmannen, og han døpte ham, Apg 8:26-38. 

Filip tok utgangspunkt i Jesaja 53, og forkynte evangeliet 

for den etiopiske hoffmannen. Fra vers 36 forstår vi at han 

også må ha undervist ham om dåpen. «Se, her er vann, 

hva er til hinder for at jeg blir døpt?». Dette spørsmålet 

ville den etiopiske hoffmannen aldri ha stilt hvis ikke Filip 

hadde undervist ham om dåpens symbolske betydning og 

om befalingen som ble gitt av Den Herre Jesus.   

     Sommeren 2008 kom ett av barna våre til meg og 

spurte om det var mulig å bli døpt. Når det ble kjent at vi 

skulle ha dåp, var det flere av barna våre som også ønsket å 

bli døpt. Ett av barna våre, som den gang var 9 år gammel, 

sa da noe som minnet meg om dette avsnittet i Apg kap. 8: 

«Jeg også tror på Jesus, hvorfor kan ikke jeg bli døpt?». Jeg 

måtte gi et svar på det, og etter å ha tenkt litt på det, måtte 

jeg si som Filip: «Tror du av hele ditt hjerte, så kan det 
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skje». Det hører med til historien at da min mor, som den 

gang var 86 år gammel, fikk høre at barna våre skulle la 

seg døpe, ønsket også hun å bli døpt. Ett år senere ble min 

mor forfremmet til herligheten.

     Det er nok riktig som noen har sagt, at å la seg døpe 

er en lydighetshandling, selv om vi ikke finner uttrykket i 

Skriften. Hvis en skal være lydig mot Herrens vilje også på 

dette punktet, må det skje mens en ennå er her i verden. I 

himmelen blir det ingen vanndåp.

De steg begge ned i vannet

I kapittel 8 finner vi et interessant uttrykk. Det står at 

«de steg begge ned i vannet», vers 38. Det er mange 

bevis i Skriften på at bibelsk dåp skal praktiseres med full 

neddykkelse. I Johannes 3:23 sies det at «Johannes døpte, 

i Ainon nær Salim, for det var mye vann der».  Selv om 

Johannes-dåpen hadde et annet innhold, var praksisen med 

full neddykkelse den samme. Denne sannhet ligger også i 

selve ordet dåp, som er det greske ordet «baptizo». Ordet 

ble blant annet brukt i forbindelse med farging av tøy. Hele 

klesplagget måtte da dyppes under for å sikre at alt ble 

farget. Som vi skal se senere i boken, har full neddykkelse 
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en meget viktig symbolsk betydning, og den symbolikken 

mister en ved sprinkling dåp.

     Gud bruker ofte symbolske handlinger i Det gamle 

testamente for å lære oss bibelske sannheter. I Det nye 

testamente finner vi ikke så mange symbolske handlinger, 

men i tillegg til vanndåpen, er brødsbrytelsen og 

hodetildekkingen handlinger som skildrer viktige åndelige 

sannheter. 

     Ett eksempel på en symbolsk handling i Skriften var når 

Noa ble bedt om å bygge en ark. Den skulle ha bare en dør. 

Menneskelig sett ville det kanskje vært mer praktisk med 

flere dører, men da ville en miste den viktige symbolikken.  

Den ene døren skulle være et symbol på Ham som flere 

tusen år senere skulle si: «Jeg er døren. Om noen går inn 

gjennom meg, skal han bli frelst», Joh 10:9. 

     Nå kan det være at noen stiller spørsmålet: Hvis Peter 

«låste opp Guds rike» for hedningene i kapittel 10, hvordan 

passer da det inn med denne etiopiske hoffmannen? Var 

ikke han også en hedning? Når vi leser i Skriften, møter 

vi av og til på vers og avsnitt hvor en kan få den forståelse 

at Bibelen er selvmotsigende. Men vi kan være sikre på at 

det enten skyldes en dårlig oversettelse, eller som oftest, 
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vår manglende forståelse, noe som gjør at vi kommer til en 

feil konklusjon. Vers 27 forteller oss at han hadde kommet 

til Jerusalem for å tilbe. Dette indikerer at han hadde noe 

kunnskap om den jødiske tro. Han leste fra profeten Jesaja, 

men han innrømmet at han ikke forstod det han leste. Det 

samme kan sies om apostlene før pinsedag. Herren måtte 

ofte refse dem fordi de var seine til å tro profetene (Luk 

24:25). Spørsmålet er: Var den etiopiske hoffmannen en 

hedning? Følgende kommentar fra The Expositor’s Bible gir 

oss noe innsikt til å forstå denne situasjonen:

Denne typiske afrikanske konvertitten var av fødsel 
etiopier, selv om han kan ha vært av jødisk herkomst, 
eller kanskje mer trolig en proselytt, og dermed et 
bevis på jødisk iver for Jehova. Han var en evnukk, 
og hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske 
dronning Kandake. Han var som Daniel og de tre 
hebraiske ungdommene i forgården til den kaldeiske 
monarken. Han hadde utnyttet så godt sine geniale 
jødiske evner og styrke til å tilpasse seg, at han hadde 
fått en høy stilling. Den afrikanske dronningen kan, i 
likhet med Darius, ha lært å stole på sin jødiske tro og 
blitt avhengig av en mann hvis oppførsel var regulert 
av guddommelige lover og prinsipper. Den jødiske 
rases egenskaper har ført dem til høye stillinger blant 
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fremmede nasjoner og i fremmede arenaer, noe som 
har manifestert seg i deres historie fra de tidligste 
tider. Moses, Mordekai og Ester, jøder i Babylon, 
var forbilder og forutsigelser på det som venter 
deres etterkommere som er spredt blant hedningene 
i vår egen tid. Denne evnukken var kasserer hos 
Kandake, dronningen av Etiopia. Her finner vi 
enda en illustrasjon på den historiske og geografiske 
nøyaktigheten av Apostlenes gjerninger. Vi lærer fra 
flere av samtidens geografer at Meroe-riket i Sentral-
Afrika i flere århundrer ble styrt av en rekke kvinnelige 
herskere som alle i sin tid hadde tittelen Kandake, 
på samme måte som Egypts monarker ble kalt for 
Farao. Det fantes store jødiske kolonier i områdene 
rundt Sør-Arabia, og likedan langs hele kysten av 
Rødehavet. Det ville derfor vært helt naturlig om 
Kandake benyttet seg av assistanse fra en dyktig jøde 
fra ett av disse områdene. Spørsmålet har blitt reist om 
hvorvidt denne evnukken i det hele tatt var jøde, og 
noen har også ansett ham for å være den første blant 
hedningene som ble omvendt. Men apostelgjerningene 
synes imidlertid å være klargjørende nok når det gjelder 
det. Fortellingen om Kornelius blir sett på som det 
typiske tilfellet som ble avgjørende for spørsmålet 
om hedningenes tilgang til fordelene i nådens pakt. 
Historien gir ikke det minste hint i retning av å tro at 
dette i det hele tatt var noe spørsmål i forbindelse med 
omvendelsen og dåpen til den etiopiske hoffmannen. 
Nei, snarere ved å fortelle oss at han var kommet til 
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Jerusalem med det formålet å tilbe Gud, betyr det 
at han følte seg bundet, så langt han kunne, til å 
overholde plikten til å besøke den hellige byen, og 
bære frem personlig tilbedelse der i det minste en gang 
i løpet av hans levetid. I tillegg blir vi fortalt om hva 
han var opptatt av da Fillip fant ham.  «Han var nå 
på hjemvei, og satt i sin vogn og leste profeten Jesaja». 
Hans oppmerksomhet mot denne delen av Den hellige 
skrift kan ha vært resultatet av at han hadde besøkt 
tempelet, hvor han muligens hadde kommet i kontakt 
med apostlene eller med andre fra den første menighet 

(G.T. Stokes, D.D.: 1891, side 411-414). 
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Kapittel 3     

 

Hvem er du, Herre?
 
I kap. 9 leser vi mer om Saul som forfulgte menigheten, og 

om hans omvendelse. «Da han nå var underveis og nærmet 

seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om 

ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til 

ham: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?  Han sa:

Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som 

du forfølger», vers 3-5.  

     Med bakgrunn i de opplysningene en finner i kap. 

9, kan en få det inntrykket at det var på Damaskusveien 

Saulus ble omvendt. De fleste bibelfortolkere støtter den 

tanken, og det er flere grunner for hvorfor de tolker det 

slik. I Apg 9:5 så vi at han kalte Jesus for Herre. I vers 11 

sies det om Saulus: «For se, han ber!» Videre blir han av 

Ananias kalt bror (gr. Adelphos) i Apg 22.13.  Men er 

dette gode nok grunner til å anta at omvendelsen skjedde 

der og da? Det er mange vakte mennesker også i dag som 

ber til Gud og Jesus uten å være født på ny. Å tiltale noen 

som «Herre» var helt vanlig i den jødiske kulturen, og var 
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en form for respekt, og en kan ikke si at Paulus ble frelst 

der og da av den grunn. At han sa «Hvem er du, Herre», 

taler mer for at Saulus ikke visste hvem Jesus var på dette 

tidspunktet. Hans spørsmål til Herren: «Hva skal jeg gjøre, 

Herre?», (Apg 22:10) forteller oss at Paulus da forstod at 

han hadde møtt den Herre Jesus, men hadde han påkalt 

hans navn til frelse? Noen mener at den åpenbaringen 

Paulus refererer til i Galaterne 1:12 ble gitt ham på veien 

til Damaskus: «Heller ikke har jeg mottatt det eller lært det 

av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring». Men vi 

vet at Herren åpenbarte seg for Paulus også andre ganger, så 

det er lite bevis for at han refererer til sitt første møte med 

Herren. Vi vet at Paulus senere «ble rykket like inn i den 

tredje himmel . . . og hørte usigelige ord», 2 Kor 12:2-4.  

     Ved å sammenholde de opplysningene vi finner her 

i Apg kap. 9 med det vi finner i Apg kap. 22, får vi en 

mye bedre forståelse av hva som skjedde ved Paulus sin 

omvendelse. En får da en rekkefølge som ser slik ut:

a)  Saulus hørte en stemme som sa; «Saul, Saul, hvorfor  

 forfølger du meg», Apg 9:4-5.

b)  Saulus spør: «Hvem er du, Herre?», Apg 9:5, 22:8,  

 26:15. 
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c)  Den Herre Jesus svarte Saulus med å si: «Jeg er Jesus fra  

 Nasaret, han som du forfølger», Apg 22:8, 26:15b. 

d)  Saulus spør Herren om hva han skulle gjøre, Apg  

 22:10a. 

e)  Herren forteller Paulus hvilken tjeneste han skulle få,  

 Apg. 26:16-18. 

f )  Han blir bedt av Herren om å gå inn i Damaskus, Apg  

 9:6, 22:10. 

g)  Saulus reiste seg da opp fra jorden. Men da han åpnet  

 øynene, så han ikke noe, Apg 9:8a.

h)  «De leide ham da ved hånden og førte ham inn i  

 Damaskus», Apg 9:8b, 22:11.

i)  «I tre dager kunne han ikke se, og han verken åt eller  

 drakk», Apg 9:9.

j)  «For se, han (Saulus) ber», Apg 9:11b.

k)  Saulus får et syn der han ser en mann som heter  

 Ananias komme og legge hendene på ham for at han  

 skulle få synet igjen, Apg 9:12. 

l)  Herren bad Ananias om å finne Saulus, Apg 9:11.

m)  Ananias kommer til huset hvor Saulus befant seg, Apg  

 9:17. 

n)  Han sa til Paulus at han skulle (1) få synet igjen, og (2)  
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 bli fylt med Den Hellige Ånd, Apg 9:17. 

(o) «Saul, bror, se opp! (1) Og i samme stund fikk jeg synet  

 igjen og så opp på ham», Apg 22:13. 

(p)  Og straks falt det likesom skjell fra hans øyne, Apg  

 9:18. 

q)   «Og i samme stund fikk jeg synet igjen og så opp på  

 ham», Apg 22:13b.

(r) Paulus får repetert misjonskallet, før frelsen – denne  

 gang fra Ananias som refererer til hva Herren har sagt,  

 Apg 22:14-15.

(s)  Våre fedres Gud har utvalgt deg – For du skal være  

 hans vitne for alle mennesker, om det du har sett og  

 hørt, Apg 22:14-15. 

(t)  Paulus blir bedt om å få sine synder vasket bort i det  

 han påkaller Herrens navn, Apg 22:16

(u)  Vi forstår at Paulus kalte på Herrens navn. 

(v)  Han blir fylt med Den Hellige Ånd (2), Apg 9:17. 

(w) Han stod da opp og ble døpt, Apg 9:18b.  

      Dette beskriver hva som skjedde tre dager etter det 

første møte med Den Herre Jesus. Hvis omvendelsen 

hadde skjedd på Damaskusveien, ville Saulus sine synder 

blitt vasket bort allerede da. Men vi ser at det ikke var 
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tilfellet. En kan ikke tro at Den Hellige Ånd ville formulert 

dette slik, med å si at Saulus sine synder skulle bli vasket 

bort, hvis han allerede hadde blitt frelst og fått sine synder 

vasket bort tre dager tidligere. Apg 22:16 er derfor et klart 

bevis på at Saulus sin omvendelse skjedde tre dager etter 

møtet med Den Herre Jesus.  

     Diverse tolkninger av vers 16 har skapt mye forvirring. 

Mange leser det slik: «Stå opp og la deg døpe og få dine 

synder vasket bort», PUNKTUM. Hvis verset tas ut 

av sammenhengen det står i, kan en få den forståelse at 

vanndåpen tar bort synder og frelser et menneske, og det 

er det dessverre mange som forkynner. Men det lille ordet 

«idet» , forandrer hele innholdet i verset. «Stå opp og la deg 

døpe og få dine synder vasket bort, idet  du påkaller hans 

navn», Apg 22:16. Bibelfortolkere hevder at grammatikken 

i setningen «få dine synder vasket bort» refererer til 

setningen «idet du påkaller hans navn», og ikke til det at 

han skulle la seg døpe. Det er således ikke vanndåpen som 

vasker bort syndene, men en får sine synder vasket bort 

idet  en påkaller Herrens navn.   

     Saulus fra Tarsus hadde vært en fariseer, og opplært «ved 

Gamaliels føtter . . . etter de strenge krav. . . nidkjær for 
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Gud», Apg 22:3. Men det var først nå at brikkene begynte 

å falle på plass.  Jødene hadde forkastet selve hjørnesteinen, 

den Herre Jesus Kristus. Men nå begynte Saulus å se 

sannheten. En ting gjenstod: Han måtte påkalle Herrens 

navn. Paulus, som han senere ble kalt, påkalte Herrens 

navn, ble frelst, og lot seg døpe i vann samme dag. Senere 

skrev han, inspirert av Den Hellige Ånd, denne bibelske 

sannheten, slik vi finner den i Romerne 10:13, 9-10: «For 

hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. … For 

dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og 

i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal 

du bli frelst.  Med hjertet tror en til rettferdighet, og med 

munnen bekjenner en til frelse.»

     At Apollos kalte Saul for bror (gr. Adelphos G80) 

allerede før han hadde påkalt Herrens navn, og fått sine 

synder vasket bort, er forståelig siden Den Herre Jesus 

allerede hadde fortalt Ananias at Saul var et utvalgt redskap 

for ham. Vi ser også i Apg kap. 3 at Peter kaller jødene for 

brødre (gr. Adelphos G80) mens han talte til dem, før de 

hadde blitt omvendt.  

     Ananias kviet seg for å oppsøke Saulus, men Herrens 

forsikring om at han var et utvalgt redskap var grunn nok 

Apollos

At Anania

Anania

At Ananias

Ananias
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for Ananias til å kalle ham bror, allerede før gjenfødelsen 

hadde skjedd. «Men Herren sa til ham: Gå av sted! For et 

utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn fram 

både for hedningefolk og konger og for Israels barn», Apg 

9:15.      

     En kan selvsagt undres hvordan Herren kunne beskrive 

Paulus sitt kall, allerede før Paulus ble frelst: «Jeg frir deg ut 

fra ditt folk og fra hedningene, som jeg sender deg til, for 

at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke 

til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes 

forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på 

meg», Apg 26:17-18.

 Svaret på det er at Herren kjenner like godt fremtiden 

som fortiden. Bare Herren kunne uttalt noe slikt. Når vi 

vitner for et menneske kan vi aldri bruke slike ord, for vi 

vet ikke hvem som kommer til å bli frelst.

     Vi har nå sett at når et menneske tror på Jesus Kristus 

og påkaller Hans navn, blir det frelst.  I samme øyeblikk 

får en sine synder vasket bort. Syndsforlatelsen skjedde 

ikke ved at Saulus, av respekt, tiltalte Jesus som Herre på 

Damaskusveien, men idet  Saulus, tre dager senere, påkalte 

Herren som frelser. Dette viser at på Damaskusveien ble 
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han bare åndelig vekket, og tre dager senere ble han frelst. 

Ett viktig poeng her er at det ikke var vanndåpen som 

vasket bort Saulus sine synder, han ble frelst ved å påkalle 

Herrens navn (Apg 22:16).    

     Hva skjer når et menneske får et nytt hjerte? En 

begynner å fortelle det glade budskap til andre mennesker: 

«Det hjertet flyter over av, det taler munnen», Matt 12:34b.  

Det samme skjedde med Paulus: «Og straks forkynte han 

Jesus i synagogene, at han er Guds Sønn», Apg 9:20.  Etter 

at Paulus ble frelst fikk han kallet fra Herren om å gå til 

hedningene: «Men han sa til meg: Dra ut! For jeg vil sende 

deg til hedningefolk langt borte», Apg 22:21. Vi skal se 

mer på Paulus sin tjeneste lenger bak i boken.
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Kapittel 4  

       

Kan vel noen nekte dem vannet?

Neste gang vi finner vanndåp nevnt er i Apg 10 hvor 

Peter kommer til Kornelius sitt hus. Som vi har sett 

tidligere, ble dette hedningenes pinsedag. Peter hadde 

fått kall til å gå til de omskårne (jødene), mens Paulus 

ble hedningenes apostel.  Men det å «låse opp», var det 

Peter som stod for, både når det gjaldt jøder og hedninger: 

«Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike», Matt 16:19.  

Før Peter gikk til Kornelius sitt hus måtte Herren gi han 

anskuelsesundervisning: «Det som Gud har renset, skal 

ikke du kalle urent», Apg 10:15. 

Han (Peter) sa til dem: Dere vet hvor utillatelig det 
er for en jøde å ha samkvem med noen av et annet 
folk, eller å gå inn til ham. Men Gud har vist meg at 
jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent 
(10:28). Peter begynte da å tale, og han sa: Jeg skjønner 
i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk (10:34). 
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som 
tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn, 
(10:34). Mens Peter ennå talte disse ordene, falt Den 
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Hellige Ånd på alle dem som hørte Ordet.  Og alle de 
troende som tilhørte de omskårne, og som var kommet 
med Peter, ble forferdet over at Den Hellige Ånds gave 
var blitt utgytt også over hedningene, for de hørte dem 
tale med tunger og lovprise Gud. Da sa Peter: Kan vel 
noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, disse 
som har fått Den Hellige Ånd likesom vi? Og han bød 
at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn. De ba ham da 
bli hos dem noen dager, vers 44-48.

     

Hvor oppmuntrende det er å lese om disse som «hørte seg 

frelst.» Her var det ingen altergang, ingen håndsopprekking 

(ikke at det i seg selv behøver være galt). Vi legger også 

merke til at de ble først frelst, deretter døpt i vann. 

Vanndåp var derfor ikke medvirkende til gjenfødelsen.

Vi tror at når et menneske tar imot Jesus Kristus som sin 

personlige frelser, så får det også en åndelig nådegave (1. 

Pet 4:10). Vi kan derfor være sikre på at alle de som ble 

frelst her i Apg 10 mottok en nådegave: «for de hørte dem 

tale med tunger og lovprise Gud.» De andre nådegavene 

som ble gitt, som f.eks. læregaven og evangelistgaven, var 

kanskje ikke så synlige til å begynne med. Med det samme 

nådegavene var til stede, var det et tegn på at de hadde blitt 

frelst. 
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De synlige nådegavene ble derfor et klart vitnesbyrd om at 

noe hadde skjedd. 

     Var det hele flokken i Kornelius sitt hus som talte med 

tunger? Verset forteller oss at «de hørte dem tale med 

tunger og lovprise Gud.» Kan det være at noen av dem 

talte i tunger, og noen lovpriste Gud? Vi vet at 1. Kor 

12:30 lærer oss at ikke alle taler i tunger. Ikke alle fikk de 

samme nådegavene. Tungetale var en nådegave som var 

lett å legge merke til. De andre nådegavene som ble utdelt 

til denne flokken av troende, som f. eks lærergaven eller 

evangelistgaven, var ikke så lett å få øye på med det samme. 

Når nådegavene var til stede, var det også et tegn på at de 

hadde blitt frelst. De synlige nådegavene var en tydelig 

indikasjon på at en forandring hadde skjedd. 

 Om dette var nytt for Peter, var det enda mer 

revolusjonerende for jødene som hadde kommet sammen 

med ham. Det ble som et sjokk for dem. Tenk, hedninger 

som talte i tunger: «For de hørte dem tale med tunger og 

lovprise Gud», vers 46. Det var derfor et legitimt spørsmål 

fra Peter: «Kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke 

skulle bli døpt, disse som har fått Den Hellige Ånd likesom 

vi?», vers 47. Samtidig lærer dette avsnittet oss at de som 
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ikke har fått Den Hellige Ånd skal nektes vannet. Med 

andre ord: Dåp skal aldri skje før et menneske er frelst, 

enten det er et lite barn (spedbarn), et større barn eller en 

voksen.   
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Kapittel 5       

Dåp i Jesu Kristi navn

Vi så i kapittel 1 at det greske ordet «eis», som ofte 

oversettes med ordet «til» på norsk, også kan oversettes 

med «på grunn av». Et annet ord som er brukt i forbindelse 

med vanndåp er det greske ordet «en», som ofte blir 

oversatt med de norske ordene «til» eller «i».   

«Og han bød at de skulle bli døpt til (gr. en) Jesu Kristi 

navn», Apg 10:48 NB 1988 

«Og han bød at de skulle bli døpt i (gr. en) Jesu Kristi 

navn»,  Apg 10:48 Norsk Bibel 2007   

«Og han befalt at de skulle bli døpt i (gr. en) Herrens (gr. 

Kuriou) navn», Apg 10:48 BF 97  

     Det samme greske ordet (en) er også brukt i Apg 4:7, 

men der har både Norsk Bibel og Bibelforlaget oversatt det 

med det norske ordet «ved». I det avsnittet finner vi klarere 

betydningen av ordet. Peter og Johannes har nettopp blitt 

brukt av Herren til å helbrede en lam mann, som pleide å 

sitte «ved den tempeldør som kalles den fagre», Apg 3:2.  

Dette mirakelet falt ikke i god jord hos jødenes rådsherrer, 
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de eldste og de skriftlærde.  Dagen etter kommer de til 

Peter og Johannes: «De stilte dem fram midt iblant seg og 

spurte: «Ved hvilken kraft eller ved hvilket navn har dere 

gjort dette?», Apg 4:7.  Det er ikke vanskelig å forstå, at 

det de spurte Peter om var ved hvilken autoritet de hadde 

utført mirakelet.  Peter svarte at det var ved autoriteten i 

Jesu navn at dette var gjort: «Når vi i dag blir forhørt på 

grunn av en velgjerning mot et sykt menneske, og skal 

svare for hva han er blitt helbredet ved, så la det være 

kunngjort for dere alle og for hele Israels folk, at ved (gr. 

en) Jesu Kristi, nasareerens navn, han som dere korsfestet, 

han som Gud reiste opp fra de døde – ved (gr. en) ham står 

denne mannen helbredet for øynene deres», Apg 4:9-10.

Å la seg døpe i eller til eller ved Jesu Kristi navn betyr 

derfor å la seg døpe ved den autoritet og befaling som 

kommer fra Den Herre Jesus Kristus.  Den Herre Jesus 

hadde befalt at vanndåp skulle skje, og Peter ba dem om å 

være lydige mot denne befalingen.

     Det finnes noen som lærer at hvis du er døpt, selv om 

det er utført på riktig måte med full neddykkelse, etter at 

du ble frelst, så hjelper det lite hvis ikke de riktige ordene 

ble uttalt ved din dåp. Hvis det kun ble sagt: «Jeg døper 
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deg til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn», 

ja da er ikke din dåp riktig, hevdes det, og du må døpes 

på nytt.  Disse ordene må uttales, hevder de: «Jeg døper 

deg til Jesu Kristi navn» – hvis ikke, er du ikke døpt. Men 

dette blir feil! Det er ikke hvorvidt disse ordene ble uttalt 

når du ble døpt som avgjør om din dåp er riktig. Vi har 

ikke noe eksempel i Skriften på noe dåpsritual, og det kan 

kanskje bety at ikke noe ble uttalt i det hele tatt ved selve 

neddykkingen, verken «Jeg døper deg i Jesus Kristi navn» 

eller «Jeg døper deg i Faderens, Sønnens og Den Hellige 

Ånds navn». Det er ikke hva som sies som er avgjørende.  

Dåp er en befaling fra Den Herre Jesus Kristus, og det er 

derfor viktig at den befaling følges.  Det som betyr noe er 

at den som døpes er frelst og forstår betydningen av dåpen, 

at det er en symbolsk handling som viser hva som skjedde 

da vi ble frelst.  

     Å la seg døpe i eller til eller ved Jesu Kristi navn betyr 

derfor å la seg døpe ved den autoritet og befaling som 

kommer fra Den Herre Jesus Kristus, uavhengig av hvilke 

ord som brukes som dåpsritual. Videre at vi lar oss døpe 

fordi Den Herre Jesus Kristus har befalt det.  
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Peter kalles inn på teppet
Apostlene og brødrene omkring i Judea fikk nå høre at 
også hedningene hadde tatt imot Guds ord. Da Peter 
kom opp til Jerusalem, gikk de av omskjærelsen i rette 
med ham og sa: Du gikk inn til uomskårne menn og 
spiste sammen med dem. Da begynte Peter å forklare 
alt for dem i sammenheng, Apg 11:1-4.  «Men da jeg 
begynte å tale, falt Den Hellige Ånd på dem, likesom 
på oss i begynnelsen. Jeg mintes da Herrens ord, at 
han sa: Johannes døpte med vann, men dere skal døpes 
med Den Hellige Ånd», Apg 11:15-16.

Noen mener at vanndåp ikke skal praktiseres i menighetens 

tid. De bruker blant andre vers i Apg 11:15-16 og Apg 

1:5 til å bevise at vanndåpens tid er forbi. Nå er det bare 

åndsdåpen som gjelder, hevder de. Peter tolket det ikke 

slik, for da ville han ikke ha døpt hedningene i Kornelius 

sitt hus. Det samme kan sies om Paulus. Johannes-dåpen er 

for lengst tilsidesatt, men det er ingen motsetning mellom 

Åndsdåp og den vanndåp som følger etter. Det er to 

forskjellige ting, men begge er gjeldende i menighetens tid. 

Kanskje noen av leserne reagerer på at vi nevner at åndsdåp 

kommer før vanndåp. Se mer om dette under kapittelet om 

åndsdåp.
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Kapittel 6        

Paulus - hedningenes apostel

Som vi allerede har sett, var det Peter som fikk nøklene 

til Guds rike og som åpnet opp, først for jødene (kap. 2), 

deretter for samaritanene (kap. 8) og til sist for hedningene 

(kap. 10). Men selv om Peter åpnet opp for hedningene, 

var det Paulus som ble hedningenes apostel. Det betyr 

likevel ikke at Paulus kun talte til hedninger.  Nei, vi finner 

gjentatte ganger at når Paulus kom til forskjellige byer i 

Lille Asia oppsøkte han først de jødiske synagogene, og 

deretter hedningene.  Vi kan også nevne at Paulus ikke 

gikk inn i de jødiske synagogene for å tilbe eller fordi han 

ønsket å holde sabbaten, slik noen hevder. Han oppsøkte 

jødene for å prøve å nå de med evangeliet! Ofte skjedde det 

da at Jødene ble fylt av nidkjærhet: 

Men da jødene så folkemengden, ble de fylt av 
nidkjærhet, og motsa det som ble sagt av Paulus, 
ja, de sa imot og spottet.  Men både Paulus og 
Barnabas talte rett ut og sa: Det var nødvendig at 
Guds ord ble talt først til dere.  Men siden dere 
avviser det og ikke akter dere verdige til det evige 
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liv, så vender vi oss nå til hedningene, Apg 13:45-
46.

     

At Paulus først forkynte for jødene og deretter for 

hedningene ser vi er tilfellet også i kap. 18:5-6, og i 28:28-

29. 

Lydia, og de som tilhørte hennes hus

Fra kap. 13 leser vi hovedsakelig om Paulus og hans 

medarbeidere på de forskjellige misjonsreisene. Neste 

gang vi finner vanndåpen omtalt er i kap. 16: «Om natten 

hadde Paulus et syn: Han så en makedonier som sto der 

og bønnfalt ham og sa: Kom over til Makedonia og hjelp 

oss!  Da han hadde sett synet, prøvde vi straks å komme 

over til Makedonia.  For vi skjønte at Gud hadde kalt 

oss til å forkynne evangeliet for dem», Apg 16:9-10.  «På 

sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten, ned til en elv, 

hvor de pleide å holde bønn. Vi satte oss der, og talte til 

kvinnene som var kommet sammen. En av dem var en 

kvinne ved navn Lydia, en purpurkremmerske fra Tyatira, 

som dyrket Gud etter jødenes tro.  Hun hørte på, og 

Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble 
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talt av Paulus.  Da hun og de som tilhørte hennes hus, var 

blitt døpt, ba hun oss og sa: Så sant dere holder meg for 

å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo 

der! Og hun nødde oss», 16:13-15.  

Her ser vi enda et fint eksempel på en som hørte seg frelst. 

Vi legger også merke til rekkefølgen:

- Paulus «talte til kvinnene», vers 14. 

- «Hun (Lydia) hørte på», vers 14.

- «Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble 

talt av Paulus», vers 14.

- Lydia og de som tilhørte hennes hus ble døpt, vers 15.

     Når det står at: «hun og de som tilhørte hennes hus, 

var blitt døpt», mener noen at dette er et sterkt bevis for at 

spedbarn må døpes. Men sier verset at spedbarn ble døpt?  

Nei, og det er farlig å dra en konklusjon og deretter danne 

en lære utfra uklare bibel vers.  

       Vi finner ikke uttrykket «barnedåp» noe sted i 

Skriften. Men vi finner klare bevis for at de som trodde ble 

døpt. Det rette må derfor være å kalle det troendes dåp. 

Det uttrykket favner om alle mennesker som kan høre, 

forstå og tro, enten de er barn i ganske ung alder eller 
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voksne som er gamle og mett av dager. 

     Det kan godt være at det befant seg både spedbarn og 

barn som var større i Lydia sitt hus.  Men hvis spedbarn 

ble døpt, ville det stride med meget klare bibel vers, som 

f.eks. Apg 8:37, hvor det sies: «Tror du av hele ditt hjerte, 

så kan det skje». Verset taler til dem som skal døpes, ikke 

til barnets foreldre. Kan et spedbarn forstå evangeliet og 

tro av hele sitt hjerte? Hvis vi vil være ærlige, vet vi at det 

ikke er tilfellet. At døperen Johannes «sprang av fryd» i sin 

mor Elisabets liv kan ikke brukes som et eksempel på at 

spedbarn kan forstå evangeliet. Johannes døperen var et 

utvalgt redskap: «Større profet enn Johannes er ingen blant 

dem som er født av kvinner», Luk 7:28 (Jesus selv var født 

av en jomfru).  Dette var derfor helt ekstraordinært og ikke 

noe som er vanlig blant spedbarn. Vi kan heller ikke bruke 

dette verset som bevis på at barnet i Elisabets liv hadde 

forstått evangeliet.

     Med uttrykket «de som tilhørte hennes hus», menes alle 

som bodde i Lydia sitt hus, inkludert tjenerne. Hvis det 

fantes barn som var store nok til å kunne forstå evangeliet 

og komme til tro, ville de også blitt døpt.  Det finnes 

eksempler på at barn i ganske ung alder kan ha en enkel og 
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tillitsfull tro på Jesus Kristus som sin frelser.   

Vi er her alle 

Senere, i samme kapittel leser vi at Paulus og Silas har 

havnet i fengsel. Paulus drev ut en spådomsånd fra en 

slavepike.  Dette betød at noen mistet sin inntekt. «Men da 

hennes herrer så at deres håp om inntekt forsvant, grep de 

Paulus og Silas og dro dem av sted til torget for å stille dem 

for retten», Apg 16:19.  Paulus og Silas fikk mange slag, 

og ble kastet i fengsel.  «Da de hadde gitt dem mange slag, 

kastet de dem i fengsel, og befalte fangevokteren å passe 

godt på dem. Da han fikk en slik ordre, satte han dem i det 

innerste fangerommet og satte føttene deres fast i stokken», 

Apg 16:23-24.  Paulus må ha husket det som står i Jobs 

bok 35:10, «Men ingen sier: Hvor er Gud, min skaper, han 

som lar lovsanger lyde i natten?», Job 35:10 

Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn 
og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på 
dem.  Da kom det med ett et sterkt jordskjelv, 
så fengselets grunnvoller ristet.  Og straks sprang 
alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene.  
Fangevokteren for da opp av søvne.  Da han så at 
dørene til fengselet sto åpne, trakk han sverdet og 



53

ville ta sitt liv, for han trodde at fangene var rømt.  
Men Paulus ropte med høy røst og sa: Gjør ikke 
deg selv noe ondt!  For vi er her alle.  Han ba da 
om lys, løp inn og falt skjelvende ned foran Paulus 
og Silas.  Så førte han dem ut og spurte: Herrer! 
Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?  De sa da: Tro på 
Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus!  
De talte da Herrens ord til ham og til alle som var i 
hans hus.  Og samme time på natten tok han dem 
med seg og vasket dem etter slagene. Og straks ble 
han døpt med alle sine, 16:25-33. 

     Noen spør seg selv: Er Apg 16:31 et løfte om at våre 

barn skal bli frelst? «Tro på Herren Jesus, så skal du bli 

frelst, du og ditt hus!» Det er viktig å ikke lese mer inn i 

teksten enn hva som egentlig sies. Vi må også sammenligne 

dette verset med andre vers i Skriften. Bibelen lærer ingen 

steder at noen blir frelst ene og alene ved å ha troende 

foreldre.  Det som menes med verset rent dogmatisk er 

at hvis fangevokteren trodde, ville han bli frelst, og hvis 

resten av hans hus trodde, ville de også bli frelst. Og i dette 

tilfellet ser vi at de alle hørte, de alle trodde og ble frelst, 

og de alle ble døpt i vann «samme time på natten.» Likevel 

kan en ikke se bort ifra at mange i tro til Gud klynger seg 
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til dette som et løfte, og at han vil høre deres bønner. Gud 

kan gjennom sitt ords anvendelse og ved sin Ånds virkning 

i våre liv, gi oss løfter som vi i tillit til ham klynger oss fast 

til. Gud har behag i at vi setter vår lit fullt og fast til ham i 

alle ting, og vil belønne det.

  Vi legger merke til rekkefølgen i fangevokterens hus: 

1)  Evangeliseringsarbeid – Bønn og lovsang til Gud, «Og 

fangene hørte på dem», 16:25.     

     Trolig var fangevokteren en av dem som hørte 

budskapet i ord og toner.

2)  Fangevokteren ble vakt. Trolig også en god del av 

fangene.  

3)  Nød. «Herrer hva skal jeg gjøre for å bli frelst?», 16:30.

4)  Ordet ble forkynt: «De talte da Herrens ord til ham og 

til alle som var i hans hus», 16:32.

5)  Fangevokterens tro ble manifestert ved gjerninger.  

«Og samme time på natten tok han (fangevokteren) 

dem (Paulus og Silas) med seg og vasket dem etter 

slagene», vers 33.

6)  Vanndåp. «Og straks ble han døpt med alle sine», 

16:34.

7)  Tjeneste og glede.  «Han førte dem opp i sitt hus og 
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dekket bord for dem. Og han gledet seg, etter at han 

med hele sitt hus var kommet til troen på Gud», 16:34.

     Når det sies i Apg 16:33: «Straks ble han døpt med 

alle sine», har dette en viktig betydning.  Dette er midt 

på natten. Hvorfor ventet de ikke til neste dag, eller til 

neste søndag, som vi ville gjort?  Det kan sikkert være flere 

grunner til det.  Filippi var på den tiden upløyd mark. 

Kanskje var det ikke så mange som kunne døpe dem. Hvis 

Paulus og medarbeiderne hans skulle reise videre allerede 

neste dag, måtte dette gjøres snart.  En annen grunn, som 

er like sannsynlig, er at Paulus visste at det ville komme en 

«hverdag», da Satan ville komme og anklage dem: «Du kan 

da ikke være en kristen slik som du er». Dåpens betydning 

og symbolikk ble helt sikkert forklart for fangevokteren og 

hans hus.  

     Når Jesus døde på korset, døde de med ham. Når Jesus 

ble gravlagt, ble de også gravlagt med ham, og når Jesus 

stod opp, stod de også opp med ham til et nytt liv. De var 

nå nye skapninger i Kristus, og dåpen var symbolet på hva 

som hadde skjedd dem da de bare noen timer tidligere 

hadde kommet til tro. Vi finner ingen eksempler i Skriften 

på at vanndåp ble utsatt (hvis vi tror at Paulus ble frelst 
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inne i Damaskus, tre dager etter sitt første møte med den 

Herre Jesus). Hva med oss?  Er det risikabelt å være for 

tidlig ute?  Det kan jo skje det samme som hos Simon 

trollmannen, som ble døpt, men hvor Peter måtte si til 

ham: «Ditt hjerte er ikke rett for Gud», Apg 8:21.  Hvis et 

menneske bekjenner tro på Den Herre Jesus Kristus som 

sin frelser, er det ingen grunn til å vente i lang tid med 

dåpen. Når det gjelder barn som vokser opp i et kristent 

hjem, kan det av og til være vanskelig å vite når de er 

kommet til en frelsende tro. For noen som blir frelst, er det 

som å slå på en lysbryter, de ser lyset momentant. Mens for 

andre er det mer å sammenlikne med en soloppgang hvor 

en ser mer og mer av lyset.  

     Vi forstår at både den etiopiske hoffmannen (kap. 8), 

og de vi leser om her i kap. 16, fikk forkynt hva dåpen er 

og hva det symboliserer. Vi bør derfor også forklare dåpens 

betydning for dem som ønsker å bli døpt.   

     Når barn bekjenner en levende tro på Jesus som sin 

frelser, og har nådd en alder hvor de forstår hva som 

er dåpens betydning, bør barnets foreldre, så vel som 

menighetens eldste, legge hvert enkelt tilfelle frem for 

Herren i bønn, og slik søke Herrens ledelse. 
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Og mange av Korinterne hørte, 

trodde og ble døpt

Når Paulus kom til Korint, traff han Akvilas.  «Han 

var nylig kommet fra Italia med sin kone Priskilla, 

fordi Klaudius hadde påbudt at alle jøder skulle forlate 

Roma. Dem ga han seg i lag med. Og fordi de hadde 

samme håndverk, ble han hos dem og arbeidet. De var 

teltmakere av yrke», Apg 18:2-3.  I vers 5 er også andre 

medarbeidere nevnt: «Da nå Silas og Timoteus kom ned 

fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne, 

og han vitnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias.»  Igjen 

ser vi at Paulus forkynner først for sine landsmenn, jøder 

som befant seg i Korint. Men, når de ikke ville ta imot 

budskapet, vender han seg til hedningene: «Men da de 

(jødene) sto imot og spottet, ristet han støvet av klærne 

sine og sa til dem: Deres blod skal komme over deres eget 

hode! Jeg er ren. Fra nå av går jeg til hedningene», Apg 

18:6. Noen hevder at det kun var jøder som ble døpt i 

menighetens første tid, men det stemmer ikke. I vers 8 sies 

det at: «mange korintere som hørte Ordet, kom til troen 

og lot seg døpe.»  I Bibelforlagets oversettelse står det slik: 

«De hørte, trodde og lot seg døpe.»  Igjen ser vi tydelig den 
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bibelske rekkefølgen for når dåp skal skje:

- De hørte.

- De trodde.

- De lot seg døpe.
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Kapittel 7      

        

Fikk dere Den Hellige Ånd da dere 
kom til troen?

I Apg 18:24 leser vi om Apollos: 

Det var en jøde ved navn Apollos, født i 

Aleksandria, som kom til Efesus. Han var en 

veltalende mann, og han var sterk i Skriftene. Han 

var opplært i Herrens vei. Og da han var brennende 

i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda 

han bare kjente Johannes’ dåp. Han begynte å tale 

frimodig i synagogen. Da Priskilla og Akvilas hadde 

hørt ham, ba de ham til seg og la Guds vei nøyere 

ut for ham.  

     

Vi merker oss følgende fem positive egenskaper ved 

Apollos: 

1.  Han var en veltalende mann.

2.  Han var sterk i Skriftene (Det gamle testamentet).

3.  Han var opplært i Herrens vei.

4.  Han var brennende i ånden (dvs. i sin egen ånd).
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5.  Han talte og lærte grundig om Jesus, enda han bare  

     kjente Johannes’ dåp.

     De gode tingene som står nevnt om Apollos viser at 

han var en kapasitet. Priskilla og Akvilas fikk høre ham 

tale, men til tross for hans kunnskap og talegave, merket 

de at noe manglet i hans forkynnelse. Han kjente ikke til 

menighetens dåp! Han kjente bare til Johannes’ dåp. De 

bad ham til seg (hjem på middag kanskje) «og la Guds 

vei nøyere ut for ham.» Priskilla og Akvilas hadde vært i 

nærkontakt med Paulus og hadde selv fått Guds vei nøyere 

utlagt. Nå gav de dette videre til Apollos. Det er det samme 

Paulus også sier til Timoteus: «Det du har hørt av meg i 

mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker, 

som også er i stand til å lære andre», 2 Tim 2:2.  

     Med sin nye viten, dro Apollos til Akaia. Kanskje hadde 

han noe å rette opp av det han hadde undervist tidligere? 

«Da han nå ville dra videre til Akaia, oppmuntret brødrene 

ham til dette. De skrev til disiplene der om å ta vel imot 

ham. Og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stor 

hjelp for de troende. For med kraft gjendrev han jødene 

offentlig, idet han viste av Skriftene at Jesus er Messias», 

18:26-27. 
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     «Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus 

kom til Efesus, etter at han hadde reist gjennom de øvre 

distriktene. Der fant han noen disipler, og han spurte 

dem: Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen? 

De svarte ham: Vi har ikke engang hørt at det er noen 

Hellig Ånd. Han spurte: Hva ble dere da døpt med? De 

sa: Med Johannes’ dåp. Da sa Paulus: Johannes døpte med 

omvendelsens dåp, og sa til folket at de skulle tro på den 

som kom etter ham, det er på Jesus.  Da de hørte dette, lot 

de seg døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene 

på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte med 

tunger og profetiske ord. Det var omkring tolv menn i alt», 

Apg 19:1-7. 

     Vi finner en rekke interessante opplysninger i dette 

avsnittet. Paulus finner noen disipler, (etterfølgere). Trolig 

var dette noen som Apollos hadde undervist før han selv 

hadde fått Guds vei nøyere utlagt av Priskilla og Akvilas. 

Når Paulus spurte dem: «Fikk dere den Hellige Ånd da 

dere kom til troen?», så er det et spørsmål som ble stilt for 

å finne ut hva slags disipler de var. Var de Johannes sine 

disipler, eller var de Jesu disipler? Vi ser i Luk 5:33 at Lukas 

bruker ordet disipler om dem som var Johannes døperens 
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disipler også. «Da dere kom til troen . . .» kan forståes 

som «Når dere trodde at Messias skulle komme.» En stor 

mengde mennesker omvendte seg ved Johannes døperens 

omvendelse, og disse var også troende, og likevel, de var 

ikke Jesu Kristi disipler. 

 Disse tolv mennene hadde enda ikke 

en klar forståelse av evangeliet. De hadde ikke hørt at 

det var mulig å motta Den Hellige Ånd, og de kjente 

ikke til menighetens dåp som ble praktisert av den første 

menighet. Etter at Paulus hadde undervist dem, og slik fått 

utfylt det som manglet i deres tro (1. Tess 3:10), fikk de 

se sannheten. Selv om de fryktet Gud, hadde de ennå ikke 

fått Den Hellige Ånd til innsegl. De tilhørte ennå ikke Jesu 

Kristi legeme. De var som Det gamle testamentets troende, 

som disiplene før pinsedag. Dette var i en overgangsperiode 

som aldri vil bli repetert igjen. Men hvordan mottok disse 

tolv mennene Den Hellige Ånd? Hvordan og når ble de 

døpt med Den Hellige Ånd inn på Jesu Kristi legeme? Vi 

skal se på tre forskjellige tolkninger av dette. 

1) Den første tolkningen er at de var frelst allerede,

og når Paulus la hendene på dem, ble de «Åndsdøpt», det 

som på engelsk også blir kalt for «The Second Blessing».   
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Når vi studerer teksten ser vi at denne tolkningen ikke kan 

være riktig. Basert på det som står i avsnittet ser vi at de 

ikke hadde en klar forståelse av evangeliet, de hadde ikke 

hørt om at det gikk an å motta Den Hellige Ånd. Selv om 

de fryktet Gud, hadde de ennå ikke fått Den Hellige Ånd 

til innsegl. De tilhørte ennå ikke Jesu Kristi legeme. 

2) Den andre tolkningen er at de ble frelst når Paulus 

forklarte evangeliet for dem, og at de fikk den Hellige 

Ånd til innsegl når Paulus la hendene på dem. Mange 

gode bibelfortolkere ser på denne hendelsen som noe som 

hører overgangsperioden til, en overgangsperiode som 

vi ser finner sted i apostelgjerningen. Dette gir følgende 

rekkefølge:

a. De tolv mennene var disipler i den betydning at de 

hadde blitt døpt med Johannes’ dåp etter sin omvendelse 

(dåpen kunne vært utført av andre en Johannes 

døperen).

b. Paulus merket at det var noe de ikke hadde forstått enda, 

og begynte å stille dem spørsmål. 

c. Han forklarte evangeliet for dem og sa at Johannes 

hadde sagt til folket at de skulle tro på ham som skulle 

komme etter ham, det er på Jesus.



64

d. De trodde på evangeliet, ble frelst og lot seg døpe i vann.

e. Når Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd 

over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. 

Her er noe som vi bør ta med i betraktningen ved 

denne fortolkningen: Dette var en hendelse forbundet 

med den overgangstid vi finner i apostelgjerningene, noe 

som ikke forekommer i dag. Det vi vet og kjenner til er hva 

brevene (epistlene) fra den oppstandne frelser lærer oss om 

Den Hellige Ånd og oss troende. Vi klarer nok ikke fullt 

ut å fatte alle de hendelsene som skjedde i overgangstiden, 

slik vi finner de nedtegnet i apostelgjerningene, (som f.eks. 

at de hørte et veldig stormvær fare fram, som fylte hele 

huset der de satt, og heller ikke at de så tunger likesom av 

ild som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.) Men 

epistlene ble skrevet for at vi skulle vite og forstå, 1. Kor 

11:3, 12:1,3.

Her er noen punkt som taler til fordel for en slik 

tolkning:

* Dette er tolkningen som en lettest kan lese rett ut av 

teksten. Når vi leser igjennom teksten ser vi at første gang 

vi finner nevnt at de har en personlig erfaring med Den 
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Hellige Ånd er i vers 6 når Paulus la hendene på dem.

* Vanndåp før de mottok Den Hellige Ånd skjedde også i 

Apg 8  

Her er noen faktorer til disfavør av denne tolkningen: 

* Paulus eller hans medarbeidere ville da ha døpt de tolv 

mennene i vann før de hadde mottatt Den Hellige Ånd. 

Dette ville vært i strid med andre avsnitt som f.eks. Apg 

16:14-15, Apg 16:30-33, og Apg 18:8. Men igjen, dette 

kunne være på grunn av den overgangsperiode som en 

finner i Apostelgjerningene, og at ting ikke nødvendigvis 

skjedde på samme måte gjennom hele boken. 

3) Den tredje tolkningen er at de ble frelst og mottok 

Den Hellige Ånd når Paulus forklarte evangeliet for dem, 

og at de mottok nådegaver når Paulus la hendene på dem. 

Den tolkningen gir denne rekkefølgen:

a. De tolv mennene var disipler i den betydning at de 

hadde blitt døpt med Johannes’ dåp etter sin omvendelse 

(selv om dåpshandlingen kunne vært utført av andre en 

Johannes døperen).

b. Paulus merket at det var noe de ikke hadde forstått enda, 

og begynte å stille dem spørsmål. 

c. Han forklarte evangeliet for dem og sa at Johannes 
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hadde sagt til folket at de skulle tro på ham som skulle 

komme etter ham, det er på Jesus.

d. De trodde på evangeliet, ble frelst og fikk Den Hellige 

Ånd til innsegl, og lot seg deretter døpe i vann (samme 

rekkefølge som i dag).

e. Når Paulus la hendene på dem mottok de nådegaver. 

Her er noe som vi bør ta med i betraktningen ved 

denne tolkningen: 

Som en Jesu Kristi apostel hadde Paulus den autoritet å 

formidle nådegaver til troende ved håndspåleggelse. Vi 

ser at Timoteus også mottok en nådegave ved Paulus sin 

håndspåleggelse. 

«Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den 

Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse», 2 

Tim 1:6. Når de tolv mennene i Efesus hørte og trodde, 

ble de døpt inn på Jesu Kristi legeme ved Den Hellige 

Ånd, 1. Kor 12:13. Deretter ble de døpt i vann. Når Paulus 

la hendene på dem mottok de nådegaver og begynte å 

profetere og tale i tunger.

Hver av dem mottok en nådegave (1. Pet 4:10) selv om 

bare profeti og tungetale er nevnt, muligens fordi disse 
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var de mest synlige nådegavene. Andre gaver, som f.eks. 

evangelisering, læregaven og trosgaven, kan kanskje ha vært 

vanskelig å få øye på i begynnelsen, men vi kan anta at 

denne gruppen på tolv også mottok andre gaver enn bare 

profeti og tunger.

Her er noen punkt som taler til fordel for en slik 

tolkning:

* Vanndåpen ville da ha skjedd etter at de ble frelst. Dette 

var i Apg kap 19, og vi vil anta at Paulus på denne tid ikke 

ville ha døpt noen hvis ikke de allerede hadde mottatt Den 

Hellige Ånd. 

* Hendelsen skiller seg klart fra Apg 2, 8, og 10 hvor 

«nøklene til Himlenes rike» ble benyttet av Peter.

* De tolv mennene var mest sannsynlig hedninger, og 

Peter hadde allerede åpnet opp Guds rike for hedningene 

i Kornelius sitt hus, som betyr at dette ikke var «enda en» 

pinsedag.

Her er noen faktorer til disfavør av denne tolkningen: 

* Apg 19:4-5 sier ikke at de mottok Den Hellige Ånd før 

Paulus la hendene på dem, og det vil være en antagelse å si 
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det.

* Det reiser også spørsmålet: Hvis Paulus måtte legge 

hendene på dem for at de skulle få nådegaver, trenger vi 

da noen også i dag til å legge hendene på oss for at vi skal 

ta imot nådegaver? Nei, vi mottar alle en nådegave når vi 

blir frelst. Det denne tolkningen antar er at det er mulig 

for troende å motta mer enn en nådegave, og det kan være 

tilfelle, men vi finner ikke noe klart bibel vers som støtter 

det. 

Forfatteren av denne boken er på dette tidspunkt tilbøyelig 

til å tro at den siste tolkningen er den mest korrekte. Selv 

om det ikke sies direkte at de tolv mennene ble frelst da 

Paulus forklarte ting til dem, er det flere gode grunner til å 

tro at det skjedde. Av og til støter en på tilfeller i Skriften 

hvor ting skjer mellom linjene, og da må andre bibelvers 

kaste lys over avsnittet for at vi skal finne den fulle 

forståelsen. 

Som allerede nevnt, apostlene hadde fått en spesiell 

autoritet til å formidle nådegaver til troende ved hjelp av 

håndspåleggelse. Ordet «apostel» betyr en som er sendt. 

Det blir brukt i to forskjellige betydninger i Skriften: 

1. «Apostel» i den betydning at det beskriver dem som la 
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grunnvollen menigheten ble bygget på,

hvor hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Denne type 

apostler eksisterer ikke lenger i dag, «bygd opp på 

apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er 

Kristus Jesus selv», Ef 2:20. 

2. «Apostel» i betydning av andre troende Gud har sendt 

ut som misjonærer og forkynnere. I Apostelgjerningene 

ser vi at Barnabas blir kalt for apostel selv om han ikke var 

av de tolv. Barnabas var derfor apostel i betydningen av å 

være en misjonær, sendt ut av Den Hellige Ånd gjennom 

menigheten i Antiokia. «Men da apostlene Barnabas og 

Paulus hørte det, sønderrev de sine klær, og sprang ut i 

folkemengden og ropte …», Apg 14:14.  

     Selv om vi ikke har den type apostler i dag som 

kan legge hendene på oss for å formidle nådegaver, har 

vi likevel det løfte fra Guds Ord at vi alle har fått en 

nådegave. «Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjene 

hverandre med den som gode husholdere over Guds 

mangfoldige nåde», 1. Pet 4:10.  

     Som tidligere nevnt mener noen at vanndåp ikke 

gjelder for denne tidshusholdningen, dvs. i menighetens 

tidsperiode. Da må vi spørre: Hvis ikke Paulus så på 
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vanndåp som en viktig befaling fra Den Herre Jesus, 

hvorfor ble da disse tolv mennene i Apg kap 19 døpt på 

nytt? De var allerede døpt med Johannes’ dåp. Hvorfor 

forklarte ikke Paulus for dem at siden vi nå tilhører en ny 

tidshusholdning har vi sluttet å døpe? Det faktum at han 

ikke gjorde det beviser meget godt at vanndåp er ment å 

praktiseres selv i vår tid. Noen bruker også dette avsnittet 

til å begrunne læren om «Second Blessing», den falske 

«åndsdåplæren», hvor det blir hevdet at de tolv mennene 

allerede var frelst da de møtte Paulus, men at de ble 

Åndsdøpt da han la hendene på dem (se mer detaljert om 

dette i kapittel 12 som er kalt «Åndsdåp»).  

     Apostlenes gjerninger viser oss hva den første menighet 

lærte om vanndåp og hvordan det ble praktisert. Når vi 

videre skal se hva Romerbrevet sier om dette, får vi en 

dypere mening om hva vanndåpen symboliserer. 
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Kapittel 8     

     

Vi ble altså begravet med ham

«Men én dåp har jeg å døpes med, og hvor jeg gruer til den 

er fullført!» (Luk 12:50). 

     Hva slags dåp er det Herren taler om her? Det kan 

ikke være Johannes’ dåp, for den ble han allerede døpt 

med i begynnelsen av sin tjeneste. De fleste, om ikke alle, 

vil sannsynligvis være enige om at Herren her taler om 

sin død på Golgata. Jesu dåp til døden er den død Han 

gjennomgikk da han ga sitt liv for oss. Vi finner dette 

beskrevet i de fire evangeliene.

     I Apostlenes gjerninger, og i brevene, finner vi 

vanndåpen praktisert og hvordan det symboliserer hva som 

skjedde da Jesus ble døpt til døden for oss på Golgata (Luk 

12:50) og hvordan det også symboliserer det som skjedde 

da vi ved Den Hellige Ånd ble døpt inn på Kristi legeme 

og således ble legalt forenet med Ham (1. Kor 12:13).

     Vi forstår at tilgivelse for våre synder er ved hans blod 

som ble utgytt for oss på Golgata. Der og da, for 2000 

år siden, tok han verdens synder på seg. Men bare ved 
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personlig tro kan ett menneske blir frelst. Det samme kan 

sies om hans dåp til døden: Jesus ble døpt til døden for oss, 

men det ble vårt når vi ble frelst, for da ble vi døpt i Den 

Hellige Ånd inn på Kristi legeme.  

     De følgende versene lærer hva som har skjedd med dem 

som tror:

Korsfestelse: «Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet 

med Ham. . .», Rom 6: 6.

Når Kristus ble korsfestet, ble vi korsfestet med ham.

Død: «For er vi blitt forenet med ham ved en død som er 

lik hans død . . .», Rom 6: 5.

Når Kristus døde ble vi forenet med ham ved hans død på 

Golgata.

Begravelse: «Vi ble altså begravet med Ham ved (Hans) 

dåpen til døden. . .», Rom 6: 4.

Når Kristus ble begravet, ble vi begravet med Ham.

Levende med Kristus: «Men døde vi med Kristus, da tror 

vi at vi også skal leve med ham», Rom 6: 8.

«Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin 

store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende 

med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av 

nåde er dere frelst. Han oppvakte oss med ham og satte oss 
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med ham i himmelen, i Kristus Jesus. . .», Ef 2: 5-6.

     Disse versene forteller oss at vi er blitt oppreist med 

Kristus, og (slik Gud regner det) er vi satt med ham i 

himmelen, i Kristus Jesus. 

Regne dere som døde: «Slik skal også dere regne dere som 

døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus», 

Rom 6:11.

Gud vil vi skal tenke på dette på samme måte han tenker 

om det, fordi jo mer vi innser vår underfulle stilling i 

Kristus, jo mer påvirkes vår vandring med Ham.

Vår juridiske forening med Ham: «Eller vet dere ikke 

at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans 

død?», Rom 6: 3.

Da vi ble døpt med Den Hellige Ånd inn i Kristi legeme 

(frelst), ble vi legalt forenet med hans dåp til døden for oss, 

som skjedde på Golgata.

Vår vanndåp: «Kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke 

skulle bli døpt, disse som har fått Den Hellige Ånd likesom 

vi?», Apg 10:47.

Etter at vi kom til tro, ble vi døpt med vann som et symbol 

på det som skjedde med oss ved hans dåp til døden. Når vi 

blir senket ned i vannet, symboliserer det vår korsfestelse, 
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død og begravelse med Ham. Når vi kommer opp av 

vannet, symboliserer det at vi ble oppreist med ham da han 

sto opp fra graven på den tredje dag.

          Vi ser at Romerne kap 6 handler først og fremst om 

Jesu dåp til døden for oss, bortsett fra vers 3, som handler 

om vår åndsdåp inn på Kristi legeme: «Eller vet dere ikke 

at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans 

død?», Rom. 6: 3. «For med én Ånd ble vi alle døpt til å 

være ett legeme. . .», 1. Kor 12:13.
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Kapittel 9    

Kristus har ikke utsendt 
meg for å døpe

For av Kloes folk er det blitt meg fortalt om dere, 
mine brødre, at det er stridigheter blant dere.  
Jeg sikter til dette at hver av dere sier: Jeg holder 
meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg 
til Kristus. Er Kristus blitt delt? Var det kanskje 
Paulus som ble korsfestet for dere? Eller var det til 
Paulus’ navn dere ble døpt? Jeg takker Gud at jeg 
ikke døpte noen av dere, uten Krispus og Gajus, 
slik at ingen skal kunne si at dere ble døpt til mitt 
navn. Sant nok – jeg har også døpt Stefanas’ hus. 
Ellers vet jeg ikke om at jeg har døpt noen annen. 
For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men 
for å forkynne evangeliet, og det ikke med vise ord, 
for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft, 1. Kor 
1:11-17. 

     De som hevder at vanndåp ikke er ment å praktiseres 

i dag, bruker vers 14 og 17 som forsvar for sin lære, men 

som vi skal se, tar de ordet ut av sin sammenheng og 

mistolker det. Paulus døpte bare noen få, og de fleste av 

dem var jøder, hevdes det. Videre sies det at selv om Paulus 
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døpte noen få i sin første tid som apostel, gikk han bort 

fra dette. De påstår at Gud viste ham noe nytt, og fra da 

av anså han ikke vanndåp som viktig. De mener også at 

vanndåp kan føre til at Kristi ord ville miste sin kraft.  

     Denne læren er dessverre spredt i vide kretser. Når vi 

nå skal studere hva Skriften sier om dette, er det viktig, 

som alltid, å lese hele avsnittet i sammenheng. Hvis vi 

følger dette prinsippet for 1. Kor 1, ser vi at det ikke er 

vanndåp som er tema for avsnittet, men splittelse. Noen 

holdt seg til Paulus, og ble «paulitter». Noen holdt seg til 

Apollos og ble «apolitter». Noen holdt seg til Kefas (Peter) 

og ble «kefasitter», og noen holdt seg kun til Kristus, og ble 

«Kristitter».  Den sistnevnte gruppen aksepterte trolig kun 

de ord og den lære som var kommet direkte fra Kristi egen 

munn. Dvs. de la ikke noe vekt på inspirasjonen. Paulus 

refser dem kraftig og sier: «Er Kristus blitt delt? Var det 

kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller var det til 

Paulus’ navn dere ble døpt?», v 13. Paulus var en ydmyk 

mann som satte andre høyt. Derfor overlot han til sine 

medarbeidere å døpe nyfrelste hedninger. Det kan godt 

være at Paulus, da mange ble frelst, ikke til å begynne med 

var klar over faren ved at han selv hadde døpt dem. Da 
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kunne de blitt «paulitter» alle sammen. Selv Martin Luther 

ønsket ikke at noen skulle kalle seg lutheraner.  

     Når Paulus i ettertid så hva det kunne ført til dersom 

han, ved egne hender, hadde døpt omvendte hedninger, 

ja da lovpriser han Herren.  «Jeg takker Gud at jeg ikke 

døpte noen av dere, uten Krispus og Gajus», v 14.  Hvorfor 

takket han Herren så inderlig for dette?  Jo, sier han videre: 

«slik at ingen skal kunne si at dere ble døpt til mitt navn», 

v 15.  

     2. Tim 2:15 lærer oss at vi må være slike som «deler ut 

sannhetens ord på rett måte» (BF 97). 

     Noen leser 1. Kor 1:17 slik: «Kristus har ikke utsendt 

meg for å døpe, for at Kristi Kors ikke skal tape sin kraft.» 

Men det er ikke det som sies. For å forstå hva verset 

egentlig vil si oss kan det i dette tilfellet være til hjelp å dele 

verset i to: 

1.  «For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å 

forkynne evangeliet, 

2.   og det ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle 

tape sin kraft.»

     I del en sier Paulus at Kristus ikke har utsendt ham 

for å døpe, men for å forkynne evangeliet.  Med det 
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menes at selve dåpen ikke er hovedhensikten med Paulus 

sin tjeneste. Andre kunne døpe, hans primære hensikt 

var å dele de guddommelige åpenbaringene han hadde 

mottatt med så mange som råd. Videre, når det gjelder 

forkynnelsen av evangeliet, så skulle dette ikke foregå med 

vise ord, dvs. det som denne verden holder for visdom. 

For hvis Paulus gjorde det, da ville Kristi Kors tape sin 

kraft. Vi ser altså, at det ikke var vanndåpen som, hvis den 

ble praktisert, ville føre til at Kristi kors taper sin kraft. 

Forkynnelsen om vanndåp var ikke bruk av vise ord.  Vi 

har klare bevis på at apostlene og evangelistene forkynte 

om vanndåp. Hvordan kunne den etiopiske hoffmannen 

be Filip om å bli døpt hvis ikke Filip hadde forkynt dette 

for ham? Hvordan kunne Paulus be de tolv mennene i 

Apg kap 19 om å la seg døpe med menighetens dåp, hvis 

ikke han på forhånd hadde forkynt dem hva det var? Det 

blir derfor ikke riktig å bruke avsnittet her i 1. Kor 1 for å 

bevise at dåp ikke bør praktiseres i dag. 

Døpt til Moses – Forbilder for oss

«For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at 

våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet. 
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Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet … Men disse ting 

hendte som forbilder for oss», 1. Kor 10:1-2, 6a.

     Israelsfolket hadde oppholdt seg i Egypt i 430 år, derav 

de siste 400 årene som slaver under Farao. Folket ropte 

til Gud om befrielse fra fangenskapet, og Gud reiste opp 

Moses som deres leder og redningsmann. Moses ledet dem 

ut av Egypt, gjennom Rødehavet og mot Kanaans landet. 

Dette er skrevet som forbilder for oss, sier Ordet. Vi ser 

her et klart forbilde på forholdet vi har kommet inni, 

til vår frelser. Slik Moses ledet Guds folk ut av Egypt og 

bort fra Faraos slaveri, har også Den Herre Jesus ledet oss 

ut av denne verden og bort fra Satans slaveri. Når Moses 

ledet folket gjennom Rødehavet, hadde det en spesiell 

betydning. At de ble «døpt til Moses i skyen og i havet» 

betyr at de ble forenet med Moses som sin redningsmann. 

Først ble de forenet med Moses ved at de ble døpt i skyen. 

Motstykket til dette kan være den Åndsdåp som blir oss til 

del når vi kommer til tro. Vi døpes med Den Hellige Ånd 

«til å være ett legeme». Siden ble de døpt til Moses i havet. 

Motstykket til dette kan være den vanndåp vi blir døpt 

med etter at vi er døpt med Den Hellige Ånd inn på Jesu 

Kristi legeme. Åndsdåpen kommer alltid før vanndåpen.  
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     Farao var ikke lenger hebreernes overhode. Når vi kom 

til tro på Den Herre Jesus som vår frelser, ble vi satt fri fra 

Satans herredømme. Satan, som hadde dødens velde (Heb 

2:14), har ikke lenger noe krav på oss. Jesus Kristus gav 

sitt liv som en løsepenge for oss, og ved troen på ham, har 

vi «gått over fra døden til livet» (Joh 5.24), «han som kalte 

dere fra mørket til sitt underfulle lys», (1. Pet 2:9). Skriften 

sier at vi ble korsfestet med ham (Rom 6.6), vi døde med 

ham (Rom 6.8), ble gravlagt med ham (Rom 6:4), vi ble 

reist opp sammen med ham (Ef 2:6), og satt i himmelen 

med ham (Ef 2:6).  «Slik er vi blitt forenet med ham ved en 

død som er lik Hans død», Rom 6:5.  Når vi lar oss døpe i 

vann, er det et bilde og et symbol på hva som skjedde med 

oss det øyeblikket vi kom til tro på Jesus som vår frelser.                         

Døpt til å være ett legeme

«For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, 

enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har 

alle fått én Ånd å drikke», 1. Kor 12:13. Dette verset 

omhandler ikke vanndåp, men Åndsdåp. Herren hadde 

tidligere nevnt at de troende skulle døpes med Den Hellige 

Ånd.  I Apg kap 2 leser vi om hvordan menigheten ble til 
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og hva som skjedde første gang mennesker fikk del i denne 

Åndsdåp. Men selve utleggelsen av læren om åndsdåp 

finner vi i brevlitteraturen. Det er bare noen få vers som 

lærer om dette, men desto mer viktige er de.  

     Hvis vi skal analysere hva verset ovenfor sier finner vi 

følgende opplysninger: 

1.  Vi blir døpt med den ene og samme Ånd.

2.  Vi blir alle døpt med Den Hellige Ånd, dvs. alle som 

kommer til tro på frelseren.

3.  Vi blir døpt med Den Hellige Ånd til å være ett legeme.

4.  Vi blir alle døpt med Den Hellige Ånd enten vi er jøder 

eller hedninger, treller eller frie.  

     Lenger bak i boken skal vi se mer på dette med 

åndsdåp.

Ikledd Kristus

«Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For 

dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere 

Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller 

fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus 

Jesus», Gal 3:26-28.

     Hva slags dåp er det som forener mennesker til å være 
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«én i Kristus Jesus»? Er det vår vanndåp, eller er det vår dåp 

med Den Hellige Ånd, hvor alle vi som tror er døpt inn 

på Jesu Kristi legeme? Skriften lærer klart at det er ved vår 

Åndsdåp vi blir «én i Kristus Jesus». Når vi leser avsnittet 

i sammenheng, og når vi sammenlikner med andre avsnitt 

i Skriften, ser vi at det ikke tales om vår vanndåp. Vi ser 

at Paulus bruker samme språket i Gal 3:27-28 og 1. Kor 

12:13:

«For dere, så mange som er døpt til Kristus, . . .. Jøde eller 

greker. . . . trell eller fri . . . . mann og kvinne. . . .  er alle 

én i Kristus Jesus», Gal 3:27-28.

 «For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, 

enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie», 1. Kor 

12:13.

Gal 3:27-28                        1 Kor 12:13 

Døpt til Kristus             med én Ånd ble vi alle døpt 

Jøde, greker, trell eller fri      Jøder, grekere, treller eller  frie 

én i Kristus Jesus                   til å være ett legeme
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Én Herre, én tro, én dåp
Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for 
Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig 
for det kall dere er kalt med, med all ydmykhet og 
mildhet, med langmodighet, så dere bærer over 
med hverandre i kjærlighet, og legger vinn på å 
bevare Åndens enhet i fredens sambånd. Det er ett 
legeme og én Ånd, likesom dere òg ble kalt med ett 
håp i deres kall. Det er én Herre, én tro, én dåp, én 
Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom 
alle og i alle, Ef 4:1-6.

     Dette avsnittet handler om å bevare Åndens enhet. 

I sin yppersteprestelige bønn, ber Den Herre Jesus 

om at denne Åndens enhet må bli til. Før pinsedag 

fantes ingen «Åndens enhet».  Men på pinsedag ble 

mennesker for første gang døpt til å være ett legeme. 

«For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, 

enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og 

vi har alle fått én Ånd å drikke», 1. Kor 12:13.  De 

økumeniske retninger arbeider som kjent i dag for at 

vi som kristne skal bli ett. Og med det mener de at 

alle forskjeller mellom oss må brytes ned. Det betyr at 

vi må akseptere alt, godta alle og «bli ett».  Hvis dette 
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oppfylles hevder de, vil verden se at vi elsker hverandre 

og komme til tro på Gud. Det de ikke innser, er at 

Herren taler om noe annet. Det er den Åndens enhet 

som ble til på pinsedag Herren taler om, den enhet 

som går på tvers av alle kirkesamfunn. Det gjelder Jesu 

Kristi universale menighet, det legeme som en døpes 

inn på med Den Hellige Ånd i samme stund som en 

blir frelst. Vi har derfor ikke noe kall til å skape noen 

enhet, men til å bevare den enhet som allerede ble 

skapt på pinsedag.  Det er akkurat det som sies her i 

Ef 4 vers 3: «og legger vinn på å bevare Åndens enhet i 

fredens sambånd.»  «Det er ett legeme og én Ånd …» v. 

5. Hvis vi sammenlikner Ef 4:4 med 1. Kor 12:13 ser 

vi likheten bedre: 

«For med én Ånd ble vi alle døpt til å være 

ett legeme . . .», 1. Kor 12:13 

«Det er ett legeme og én Ånd…»,  Ef 4:4.  

1. Kor 12:13          Ef 4:4 

én Ånd                   én Ånd 

ett legeme              ett legeme
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     Begge disse versene har med den samme Åndsdåp 

inn på Kristi legeme å gjøre. Den ene dåp som nevnes 

i neste vers, i Ef 4:5, kan være denne samme dåp inn 

på Jesu Kristi legeme, ved Den Hellige Ånd (1. Kor 

12:13), men det kan også være den vanndåp som blir 

praktisert av menigheten (Apg 2:41). 

     I Apg kap 19, når Paulus møtte de tolv mennene 

i Efesus, sa de at de var døpt med Johannes dåp, men 

den dåpen skulle ikke praktiseres i menighetens tid, 

og Paulus kunne derfor ikke akseptere den dåpen. 

Fra Pinsdag av var det bare én type vanndåp som ble 

akseptert. Det betyr at andre typer dåp var utgått 

på dato. Hvis ikke det var en spesiell type dåp som 

var viktig, ville ikke Paulus ha døpt på nytt de tolv 

mennenes han møtte i Efesus. 

     Hvis ikke du er døpt i vann etter at du fikk lære 

Jesus å kjenne som din personlige frelser, ja da er du 

ikke døpt i Guds øyne. Hvilken som helst vanndåp 

du har vært døpt med før du ble frelst er ugyldig. Den 

første menighet praktiserte full neddykkelse fordi det 

er et bilde på hva som skjedde med oss da vi ble frelst. 

Full neddykkelse er derfor Guds måte, og vi bør søke 
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å følge hans eksempel. I himmelen vil det ikke bli noe 

vanndåp. Skal du derfor etterkomme denne befalingen 

fra Den Herre Jesus, må du gjøre det nå.    

Omskåret ved Kristi omskjærelse

«I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse 

som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble 

avlagt, ved Kristi omskjærelse, idet dere ble begravet med 

ham i dåpen (hans), og i den (Hans dåp til døden for oss) 

ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft 

- han som reiste Kristus opp fra de døde», Kol 2:11-12.  

«Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med 

ham i himmelen, i Kristus Jesus», Ef 2:6.

     Apostelen sammenlikner her omskjærelse med dåp. 

Men vi legger merke til at det ikke er vår vanndåp som er 

denne omskjærelsen, men Kristi omskjærelse, dvs. Hans 

dåp til døden for oss.  Hans dåp til døden / åndelige 

omskjærelse for oss, ble vår åndelige omskjærelse/dåp 

til døden.  Mens vår bokstavelige vanndåp ble deretter 

symbolet på dette. 

     «For i (hans) dåpen ble vi begravd med ham», Kol 2:12.  

«Vi ble altså begravet med ham ved dåpen (hans) til 
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døden», Rom 6:4.  

«Vi er blitt forenet med ham ved en død som er lik hans 

død», Rom 6:5. 

«Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham», 

Rom 6:6. 

«I Ham er dere også blitt omskåret ved . . . Kristi 

omskjærelse», Kol 2:11.  

     Når ble vi omskåret med Kristus? Ved vår vanndåp? 

Nei. Var det ved Kristi bokstavelige omskjærelse, som 

åtte dager gammel gutt? Nei. Var det ved Kristi dåp i 

Jordanelven? Nei. Var det ved Kristi dåp til døden for 

oss på Golgata (Luk 12:50)? Ja. Det sies derfor at vår 

omskjærelse er:

1. «En omskjærelse som ikke er gjort med hender», 

Kol 2:11

2. Det er «ved Kristi omskjærelse», Kol 2:11.

3. Idet dere ble «begravet med ham ved dåpen (hans) 

til døden», Rom 6:4, Luk 12:50.

4. «Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss 

med ham i himmelen, i Kristus Jesus», Ef 2:6.  Se 

også mer om dette i kapittel 8 i boken. 
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Vannbadet i ordet

« . . Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for 

å hellige den ved å rense den ved vannbadet i Ordet», Ef 

5:25-26.  

     Dette bibelverset har ingenting med vanndåp å gjøre, 

selv om mange tror og lærer det. Ja, faktisk er noen så 

sikker på at dette taler om vanndåp at de ikke engang er 

villig å se på hva det ellers kan bety. Det er dessverre altfor 

mange som automatisk tenker på vanndåp med en gang 

vann er nevnt i Skriften. Vann er ofte et symbol på Guds 

ord. Sammenhengen i de forskjellige avsnittene hjelper 

oss å forstå om ordet «vann» skal forstås symbolsk eller 

bokstavelig. I Johannes 4, hvor Den Herre Jesus møter 

kvinnen ved Sykars brønn, finner vi både den bokstavelige 

og den symbolske betydningen brukt i samme avsnittet. 

Følgende sitat fra Joh 4:14 taler helt klart om symbolsk 

vann: «Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, 

skal aldri i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham, 

blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.»  

     Ingen steder i hele bibelen finner en at vann i 

bokstavelig forstand renser våre hjerter. Bare Åndelig vann, 

Guds ord, har den virkning.
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     «Dere er alt rene på grunn av det ordet som jeg har 

talt til dere», Joh 15:3.  «Han gjorde ingen forskjell på oss 

og dem, for ved troen renset han også deres hjerter», Apg 

15:9.  «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, 

og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord», 

Rom 10:17.  

Badet til gjenfødelse

«Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til men-

neskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke på grunn av 

rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin 

miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den 

Hellige Ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus 

Kristus, vår frelser», Tit 3:4-6. 

     Noen mener at dette avsnittet så soleklart lærer 

gjenfødelse i vanndåpen, at det ikke engang er verdt å 

bruke tid eller krefter på å se hva det ellers kan bety. Men 

legg merke til følgende: Det sies meget klart at dette badet 

er «ved Den Hellige Ånd.»  Som et barn blir unnfanget av 

mor og far, blir et åndelig barn blir unnfanget ved Guds 

ord og Guds Ånd. Det finnen ingen gjenfødelse uten 

et «samarbeid» mellom Guds ord og Guds Ånd.  Ordet 
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«bad» er derfor brukt symbolsk her, og har ingenting med 

naturlig vann å gjøre. Når en blir gjenfødt blir en badet 

og døpt med Den Hellige Ånd. Vi skal se mer på dette i 

kapittel tolv i boken.



91

Kapittel 10         

Det som også nå frelser oss 
i sitt motbilde, dåpen

For også Kristus led én gang for synder, en 
rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram 
til Gud, han som led døden i kjødet, men ble 
levendegjort i Ånden. I denne gikk han også 
bort og prekte for åndene som var i varetekt, 
de som tidligere var ulydige, den gang da Guds 
langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble 
bygd. I den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved 
vann, det som også nå frelser oss i sitt motbilde, 
dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets 
urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, 
ved Jesu Kristi oppstandelse, 1 Pet 3:18-21.

  

Når en leser historien om Noa må en stille seg følgende 

spørsmål: Hva var det som frelste Noa og familien hans?  

Heb 11:7 sier følgende: «Ved tro bygde Noah, i hellig 

frykt, en ark til frelse for sin husstand.» Det var altså ikke 

vannet som frelste Noa og familien hans. Men ved at de i 

tro gikk inn i arken ble de frelst fra dommens vann. Vi ser 

da at vannet ikke var et middel til frelse for Noa. I stedet 
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ble de ble frelst fra dommens vann når de, ved tro, gikk 

inn i arken. Men hva er motbilde til Arken?  Jo, det er 

Kristus! De som gikk inn i Arken ble frelst fra dommen, og 

den som er «i Kristus» blir også frelst fra den kommende 

dom: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører 

mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. 

Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden 

til livet», Joh 5:24. Uttrykket «frelst ved vann» kan også 

oversettes med «frelst gjennom vann», hevder de med gode 

greskkunnskaper. Det er det samme greske ordet som også 

brukes i Matt 12:1: «På den tiden gikk Jesus gjennom 

kornåkrene på en sabbat.» I den engelske King James 

Bibelen oversettes det også slik: «Saved through water.»   

     Men når det står «det som også nå frelser oss i sitt 

motbilde, dåpen», hva slags dåp kan det være som frelser 

oss? Siden vanndåpen alltid skjedde etter frelsen i den 

første menighet, kan ikke dette skriftstedet referere til vår 

vanndåp. Da er det ikke så mange flere muligheter. Det må 

være Hans dåp til døden for oss (Luk 12:50) som frelser 

oss i sitt motbilde. Det bekreftes også ved at slutten av 

verset lenker det hele med «Jesu Kristi oppstandelse», 1. Pet 

3:21. Det er vår Herres oppstandelse som gjør at vi kan ha 
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en «god samvittighets pakt med Gud.»  

     Det er ikke en avleggelse av kjødets urenhet som frelser 

oss, men vår Herre Jesu dåp til døden for oss. Nå kan vi 

ha en god samvittighet innfor Gud på grunn av Jesu Kristi 

oppstandelse.  «Men er Kristus ikke reist opp, da er vår 

forkynnelse ingenting, og den troen dere har, er intet (…) 

Men er ikke Kristus reist opp, da har dere en unyttig tro, 

og da er dere ennå i deres synder», 1. Kor 15:14,17.  Det 

kan være andre og bedre fortolkninger av dette vanskelige 

avsnittet, men basert på Skriftens samlede vitnesbyrd, kan 

vi slå fast med sikkerhet at ingen blir gjenfødt på grunn av 

vanndåpen.
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Kapittel 11        

Den som tror og blir døpt, 
skal bli frelst

Vi finner også en del vers og avsnitt i de fire evangeliene 

som taler om dåp, og vi skal se litt på betydningen av disse. 

«Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som 

ikke tror, skal bli fordømt», Mark 16:16. 

     Legg nøye merke til hva som står i dette verset: «Den 

som ikke tror, skal bli fordømt.» Det står altså ikke, at den 

som ikke blir døpt skal bli fordømt. Hvis det var tilfellet, 

ville f. eks ikke røveren på korset blitt frelst, for han ble 

ikke døpt, heller ikke konfirmert for den saks skyld.  Men 

Herren sa likevel til ham: «Sannelig sier jeg deg: I dag skal 

du være med meg i Paradis!», Luk 23:43.

       Vi finner denne sannheten uttrykt også i Joh 3.18: 

«Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, 

er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne 

Sønns navn». Både Markus 16:16 og Joh 3.18 lærer at den 

som ikke tror skal bli fordømt.  Men det sies ingenting om 

fordømmelse i disse versene for dem som ikke blir døpt.
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Født av vann og Ånd

Hvordan skal vi forstå dette bibelverset?  Hva vil det si å bli 

født av vann og Ånd?   

«Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av 

vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike», Joh 

3:5.  Noen mener at vann her sikter til vanndåpen, og at 

det derfor er vanndåpen som gjenføder et menneske.  Men 

dette skriftstedet handler ikke om vanndåpen i det hele 

tatt.  Det taler om å bli født på ny.  Når vi sammenlikner 

vers 3 og vers 5 ser vi at begge handler om det samme, det 

å bli født på ny:  

«Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike», 

John 3:3.

«Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme 

inn i Guds rike», Joh 3:5.

     Vi finner ingen klare skriftsteder som sier at vanndåpen 

gjenføder. Vi bør derfor se på hva Skriften sier andre 

steder, og huske at all bibelsk lære bør bygges på klare 

og utvetydige bibelvers. Hva er det som gjenføder et 

menneske? På det naturlige området vet vi at det er mor 

og far som blir barnets foreldre. Men hvem eller hva er 

våre «åndelige foreldre»? Jo, det er Guds ord og Guds 
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Ånd. Ordet ånd er fra det greske ordet «PNEUMA». Det 

oversettes både med «ÅND» og «VIND» i våre Bibler. 

Videre er det mange skriftsteder som bekrefter at vann er 

et bilde på Guds ord. Vann har med renselse å gjøre. Det er 

derfor tale om en renselse av hjertet:  

«Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen 

renset han også deres hjerter»,  Apg 15:9.  At vann og 

renselse har med Guds ord å gjøre har vi også tatt for oss 

lenger fremme i boken, idet vi så på Ef 5:25-26 som sier 

følgende: «Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, 

for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i Ordet.» 

Guds ord renser hjertene våre, og billedlig sett er dette som 

et vannbad. Vi kan derfor konkludere med å si, at Guds 

ord og Guds Ånd er våre «åndelige foreldre».  Det er disse 

to som gjenføder oss, ikke vann eller vanndåp.

Idet dere døper dem . . . 

«Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere 

døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds 

navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og 

se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!», Matt 

28:19-20.



97

     Hva menes med å «gjøre alle folkeslag til disipler»? 

Betyr det at en først døper dem, deretter lærer dem opp, 

og så er de frelst? Nei, selvsagt ikke. Vi må huske at når 

Herren talte dette hadde læresveinene ennå ikke fått Den 

Hellige Ånd som innsegl og som pant (Ef 1:13-14). Den 

Herre Jesus sier til dem i Joh 16:12-13: «Ennå har jeg mye 

å si dere, men dere kan ikke bære det nå.  Men når han 

kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele 

sannheten.» Derfor inneholder de fire evangeliene ofte 

dype sannheter forklart i liknelser. Å «gjøre alle folkeslag 

til disipler» innebærer derfor i første omgang å forkynne 

evangeliet. Etter at mennesker var kommet til en levende 

tro, dvs. frelst/døpt med Den Hellige Ånd til å være ett 

legeme, ble de døpt i vann.  Deretter ble det mer opplæring 

i den kristne tro. Avsnittet gjelder for følgende tidsperioder:

1.  For læresveinene. Men de måtte vente på «kraft 

fra det høye», Luk 24:49, dvs. forkynnelsen skulle 

først begynne etter pinsedag, og de fortsatte å 

forkynne så lenge de levde

2. For oss. Videre gjelder avsnittet fra menighetens 

første tid til bortrykkelsen. Vi har kallet til å 

forkynne evangeliet for alle folkeslag.
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3. For Israel. I trengselstiden, etter at menigheten 

er rykket bort, skal forkynnelsen av evangeliet 

fortsette. Men da vil Ånden komme over dem 

og virke slik den gjorde før pinsedag. Oppgaven 

med å forkynne evangeliet om riket, som fikk sin 

begynnelse ved de tolv disiplene, skal da trolig 

fortsette med 12000 x 12 = 144 000 jøder fra 

hver av de 12 stammene i Israel (se Åp kap. 7 

og 14). Herren sier til disiplene i Matt 10:23: 

«Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før 

Menneskesønnen kommer.» Læresveinene er for 

lengst hjemme hos Herren. Men vi forstår at 

Herren talte profetisk om den tjeneste de 144 000 

får i trengselstiden.

    Vi kan konkludere med å si at vanndåp, etter at 

mennesker er kommet til tro, hvor en identifiseres med 

Jesu død, begravelse og oppstandelse for oss, er ment å være 

et symbol og et vitnesbyrd for Gud og mennesker om at en 

tilhører Den Herre Jesus Kristus. 
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Kapittel 12

 
Åndsdåp

«For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle 

legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er 

det også med Kristus. For med én Ånd ble vi alle døpt til å 

være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller 

frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke», 1 Kor 12:12-13.

     Jeg vet at det er mennesker som har en annen forståelse 

om dette tema enn det jeg selv har, men jeg ber deg på det 

varmeste om å se på hva Guds ord sier slik det presenteres 

her.

     Jeg tror det følgende vil være til hjelp for deg som har 

vært borti denne «Åndsdåplæren», ja kanskje også opplevd 

«åndsdåp med tunger som tegn», men som nå begynner 

å se at det er noe som ikke stemmer, selv om du ikke kan 

sette ord på hva det er.      

     Mye misforståelse, blant oss troende, kunne vært 

unngått hvis vi mere klart kunne skille mellom åndsdåp og 

åndsfylde. Første gang vi finner uttrykket «Døpe med Den 

Hellige Ånd» er i Matt 3:11, og da som et fremtidig løfte. 
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Det skjedde altså ingen åndsdåp i de fire evangeliene.  

     Før vi går videre og ser på hvert enkelt vers som omtaler 

åndsdåp må vi se litt på hva som er forskjellen på DHÅ sitt 

virke før og etter pinsedag. I hele GT leser vi om DHÅ.  

Den er første gang nevnt allerede i 1. Mos kap. 1, vers 2: 

«Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store 

dyp, og Guds Ånd svevet over vannene.»  Videre finner 

vi Den Hellige Ånd deltakende i skapelsen av mennesket: 

«Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår 

liknelse», 1 Mos 1:26.  

Herrens Ånd kom over ham

I Dommernes bok finner vi gjentatte ganger at Herrens 

Ånd kom over mennesker. Det var spesielt dommere, 

profeter og konger som fikk erfare dette. Men i noen 

tilfeller kom Ånden over «vanlige» folk også. Det vi 

legger merke til er at Ånden kom over dem for en tid, til 

oppgaven de skulle utføre var ferdig. Ånden kom over dem, 

men Han tok ikke bolig i dem. Vi kan nevne følgende 

eksempler:  

* «Herrens Ånd kom over ham», Dom 3:10, (Kenisitten 

   Otniel, Kalebs yngre bror). 
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* «Men Herrens Ånd kom over Gideon», Dom 6:34.

* «Da kom Herrens Ånd over Jefta», Dom 11:29.

* «Da kom Herrens Ånd mektig over ham», 14:6    

(Samson). 

* «Da han kom til Leki, sprang filistrene mot ham 

(Samson) med gledesrop. Men Herrens Ånd kom over 

ham, og repene om armene hans ble som brente 

lintråder», Dom 15:14.  

   I Samuelsbøkene finner vi også eksempler på at Ånden    

kom over Guds folk:  

* «Da de kom til Gibea, kom en flokk profeter mot ham.  

Da kom Guds Ånd over ham (Saul), og han profeterte 

midt iblant dem», 1. Sam 10:10.

* «Da Saul hørte dette, kom Guds Ånd over ham, og han 

ble opptent i brennende vrede», 1. Sam 11:6.

Her i første Samuelsbok ser vi at Saul fikk Ånden over seg 

først en gang, og senere en gang til.  Men Saul ble ulydig 

mot Gud, og «Herrens Ånd vek fra Saul», 1. Sam 16:14.  

Senere, i 1. Sam 19:20-23, ser vi at da Saul prøvde å legge 

hånd på David, kom Ånden over Saul en tredje gang så 

han profeterte, denne gang for å forhindre ham i å legge 

hånd på David. 



102

Ta ikke din Hellige Ånd fra meg!   

I 1. Sam 16:13 leser vi at «Herrens Ånd kom over David 

fra denne dagen og siden av.» Det betyr ikke at Ånden 

var over David hver eneste dag i hele hans liv, men at fra 

denne dagen og siden av, kom Ånden over ham med jevne 

mellomrom. F. eks. så vet vi at Ånden ikke var over ham da 

han syndet mot Herren ved å ta Urias hustru, og deretter 

lot Uria dø i krigen. Senere, når David skriver salme 51, 

hvor Davids store synd nevnes, ber David en bønn om at 

Den Hellige Ånd ikke må tas fra ham. Dvs. han ønsket at 

Ånden skulle være over ham hele tiden:

Til sangmesteren. En salme av David, da profeten 
Natan var kommet til ham, etter at han var 
gått inn til Batseba. Vær meg nådig, Gud, i din 
miskunnhet! Utslett mine overtredelser etter din 
store barmhjertighet!  Vask meg vel, så jeg blir fri 
for misgjerning, og rens meg fra min synd!    For 
mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står 
alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, det 
som er ondt i dine øyne, har jeg gjort – for at du 
skal være rettferdig når du taler, være ren når du 
dømmer. Se, jeg er født i misgjerning, og min 
mor har unnfanget meg i synd. Se, du har lyst til 
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sannhet i det innerste av hjertet! Så lær meg da 
visdom i hjertets dyp. Rens meg fra synd med isop 
så jeg blir ren! Vask meg så jeg blir hvitere enn snø! 
La meg høre fryd og glede, la de ben som du har 
knust, fryde seg. Skjul ditt åsyn for mine synder, og 
utslett alle mine misgjerninger!  Gud, skap i meg et 
rent hjerte, og forny en stadig ånd inne i meg! Kast 
meg ikke bort fra ditt åsyn! Ta ikke din Hellige 
Ånd fra meg! (Salme 51:1-13).

     

På den tid var det ingen som fikk DHÅ som segl eller 

pant. Det skjedde først på pinsedag. Som vi har sett, kom 

Ånden over dem til en viss gjerning de skulle utføre, for så 

å forlate dem for en stund.  

          Når David ber: «Forny en stadig ånd inne i meg», 

er det hans egen ånd han taler om. Den Hellige Ånd tok 

aldri bolig i de troendes hjerte på den tiden. Men David 

erfarte ofte at Ånden kom over ham, og slik ble blant annet 

Salmene til: «For aldri er noe profetord brakt fram ved 

menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av 

Den Hellige Ånd», 2 Pet 1:21.

     For David ble dette trolig det største han kunne 

opplevde, at Ånden kom over ham, og det samme kan sies 

om profetene helt frem til Johannes døperen, han som for 
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øvrig ble regnet av Herren for å være den største av alle 

profetene. 

Ta imot Den Hellige Ånd

Læresveinene hadde en gudstro på lik linje med de andre 

troende vi leser om i GT. Heller ikke de fikk DHÅ til 

innsegl og pant før pinsedag. Læresveinene fryktet jødene. 

Når den Herre Jesus ble grepet og korsfestet, fryktet de 

for at det samme kunne skje med dem. Derfor låste de seg 

inne «av frykt for jødene», Joh 20:19. Etter oppstandelsen 

åpenbarte Den Herre Jesus seg for dem og sa: «Fred være 

med dere! Likesom Faderen har utsendt meg, sender også 

jeg dere», Joh 20:21.  Så finner vi disse merkelige ordene 

i vers 22: «Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem 

og sa til dem: Ta imot Den Hellige Ånd.»  Hva var det 

som skjedde her? Noen mener at her ble disiplene frelst, 

og senere, i Apg kap. 2 ble de åndsdøpt. Men disiplene 

var jo allerede «frelst», dvs. ordet «frelse» fikk en annen 

betydning etter pinsedag. Vi kan derfor si at de allerede var 

«troende.» Herren hadde jo sagt til dem i Joh 15:3: «Dere 

er alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere.» 

Det kan derfor ikke være noen frelsesopplevelse vi leser 
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om her i Joh 20:22, hvor Herren åndet på dem. Dette blir 

ikke så komplisert om vi bare husker at DHÅ opererte på 

forskjellige måter før og etter pinsedag. At Herren «åndet 

på dem» blir det samme som vi leser om i Dommernes 

bok: «Og Herrens Ånd kom over ham», Dom 3:10. Herren 

visste at ennå var det femti dager til de skulle få Ånden som 

pant, og slik bli «ikledd kraft ifra det høye» (Luk 24:49), 

den åndsdåp hvor de skulle døpes til å være ett legeme – 

Kristi legeme.  De trengte derfor Ånden over seg i disse 

vanskelige dagene med forfølgelse og trusler.  

Han skal være hos dere for evig

La oss nå se litt på noen av de løftene Herren på forhånd 

gav om Den Hellige Ånds komme:

«Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen 

talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens 

Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og 

kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos 

dere og skal være i dere.  Jeg skal ikke etterlate dere farløse, 

jeg kommer til dere, Joh 14:16-18. Det nye som skulle 

skje etter pinsedag var dette: Når Ånden tok bolig i dem, 

skulle den være (bli værende) hos dem for alltid. Slik var 
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det ikke før pinsedag. Som vi har sett, tok ikke Ånden 

permanent bolig i de troende i Det gamle testamentet. 

Ånden kom over dem for deretter å forlate dem når den 

gjerning de skulle gjøre var fullført. Fra pinsedag av ble 

Ånden værende i dem for alltid. Slik dette senere uttrykkes 

i brevlitteraturen, skulle de få Ånden som pant og innsegl.  

«I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, 

evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere 

kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var 

lovt, han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets 

forløsning (dvs. inntil bortrykkelsen), til pris for Guds 

herlighet», Ef 1:13-14.  Den Hellige Ånd, som bor i oss, 

er vår forsikring på at vi en dag blir hentet hjem til Gud: 

«Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle 

frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: 

Abba, Far! Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er 

Guds barn», Rom 8:15-16. 

                                     

Ikledd kraft fra det høye

«Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovt. Men 

dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye», 



107

Luk 24:49. 

     Førti dager etter sin oppstandelse, ble Herren 

tatt opp til himmelen, det som vi i dag feirer som 

Kristi Himmelfartsdag. Før Han forlot dem gav Han 

læresveinene et løfte om å motta kraft: «Men dere skal få 

kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere 

skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og 

Samaria og like til jordens ende», Apg 1:8.  Bare ett kapittel 

senere, i Apg kap. 2 ser vi at dette ble oppfylt. De som 

tidligere hadde gjemt seg av frykt for jødene, stod nå frem, 

«hevet røsten og talte til dem Jødiske menn, og alle dere 

som bor i Jerusalem! La dette være kjent for dere, og lån 

øre til mine ord!», Apg 2:14.   

     Før pinsedag var de svake og kraftesløse. Men nå tok 

Den Hellige Ånd permanent bolig i dem. Når mennesker 

blir frelst i dag, blir de samtidig døpt med Den Hellige 

Ånd inn på Jesu Kristi legeme. Med DHÅ boende i våre 

hjerter, er kraften fra DHÅ tilgjengelig 24 timer i døgnet, 

sju dager i uken. 
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Den sanne læren om den bibelske Åndsdåpen

I Matt 3:11 finner vi løftet om Åndsdåp nevnt for 

første gang. I Apg kap. 1 er løftet gjentatt av Den Herre 

Jesus. I Apg kap. 2:8-10 finner vi selve den historiske 

begivenheten, hvor Åndsdåp skjedde for første gang. Mens 

i vers som 1. Kor 12:13, Ef 4:4 og Gal 3:27-28, finner vi 

læren om Åndsdåp: «For med én Ånd ble vi alle døpt til å 

være ett legeme, 1. Kor 12:13, … Det er ett legeme og én 

Ånd», Ef 4:4.   

     Alle som, fra pinsedag av, har tatt imot Jesus som sin 

frelser, er frelst/døpt med Den Hellige Ånd inn på det 

samme legeme. Her er noe av det som skjer samtidig når vi 

blir frelst:

* Med en Ånd blir vi alle døpt til å være ett legeme, 1. Kor 

12:13.

* Vi «blir rettferdiggjort av tro», Rom 5:1.

* «Dere er blitt helliget», 1. Kor 6:11. 

* Vi får Ånden som innsegl, Ef 1:13 

* Vi får Ånden som pant, Ef 1:14 

«Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke 

Kristus til», Rom 8:9b. 
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Den falske åndsdåp læren

I påfølgende forklaring, hvor det skilles mellom den ekte 

og den falske Åndsdåp, vil vi skrive Åndsdåp i hermetegn 

når det tales om den falske «åndsdåplæren».

     Noen av dem som forkynner denne læren hevder 

at først blir et menneske frelst, og deretter kan det bli 

«åndsdøpt». Mens andre som også forkynner denne læren 

hevder de blir frelst og «åndsdøpt» samtidig. De fleste av 

dem forkynner denne læren hevder at «åndsdåp» alltid 

følges av «tunger som tegn», dvs. tungetale. Mens noen få 

hevder at en kan være «åndsdøpt» selv om en ikke taler i 

tunger.  

     I Joh 20:22 sies det følgende: «Og da han hadde sagt 

dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot Den 

Hellige Ånd!» Dette verset blir ofte brukt til forsvar for 

«åndsdåplæren», (se kap. 12.3 i denne boken.)  

     Andre avsnitt som blir brukt til forsvar for denne læren 

er Apg 19:1-7. Disse var frelst hevdes det, og ble deretter 

«åndsdøpt», (se kap. 7 i boken). 

     Skriften lærer at åndsdåp er det samme som å bli døpt 

med Den Hellige Ånd til å være ett legeme (1. Kor 12:13).  

Hvis du som leser disse linjene er av dem som har opplevd 
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«åndsdåp», da sier du kanskje følgende: «Dette kan ikke du 

forstå, for du har ikke opplevd det!»  

     Dessverre er det mange som holder mer fast på sine 

erfaringer og opplevelser enn på hva Guds ord sier. Noen 

ganger hører vi mennesker si: «Jeg har opplevd ‘åndsdåp’, 

og dette skal ingen ta ifra meg.» Mye forvirring kunne vært 

unngått om vi bare hadde holdt oss til de ord og uttrykk 

som Skriften selv bruker på dette. Åndsdåp skjer når en 

blir frelst, og er en engangsforeteelse. Å bli fylt med Ånden 

derimot, er noe som vi oppfordres til å la skje daglig.

«Meg er det gitt å fullføre Guds Ord» (læren)  

Når de som holder seg til denne læren skal begrunne sine 

påstander vises det til vers som f. eks. Matt 3:11: «Jeg døper 

dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter 

meg, er sterkere enn jeg, . . . Han skal døpe dere med Den 

Hellige Ånd og ild.» 

            Disiplene var jo allerede kristne, og hadde sine navn 

innskrevet i livets bok. Men de måtte bli «åndsdøpt».  Og det 

samme gjelder for oss som lever i dag, først må vi bli frelst, og 

deretter kan vi bli «åndsdøpt», hevdes det. Sannheten er at 

ingen var «kristen» før pinsedag.  Det var først når Ånden 
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tok bolig i mennesker at noen ble kristne, dvs. fra Apg 

kap. 2. Men hva var de før pinsedag? Peter og de andre var 

troende, på lik linje med Abraham, Isak og Jakob og andre 

hellige i Det gamle testamentet. De ble fortalt at en dag, 

i nær fremtid, skulle Ånden komme, og da skulle den ta 

permanent bolig i dem, for aldri å forlate dem. Da skulle 

de bli Kristi brødre (Joh 20:17), motta kraft, (Apg 1:8) og 

døpes med Den Hellige Ånd til å være ett legeme (Apg 1:5, 

1. Kor 12:13).  

     Vi finner ikke noe støtte i Skriften for «åndsdåplæren» 

(The Second Blessing), hvor det hevdes at først blir du en 

kristen og deretter blir du døpt med Den Hellige Ånd. 

Men stop litt nå sier du, hva da med de tolv mennene som 

Paulus møtte i Apg kap. 19? Vel, disse var «troende» men 

ikke kristne. Hva slags troende var de? Jo, de var «troende» 

slik som Peter og de andre hadde vært før pinsedag. Trolig 

var det Apollos som hadde undervist dem, og han hadde 

tidligere selv ikke kjent til annet enn Johannesdåpen , 

ikke før han ble invitert hjem og undervist av Priskilla og 

Akvilas (Apg 18:26).  Etter at Paulus hadde forkynt dem 

hele sannheten ble de tolv mennene i Apg 19 frelst, i den 

betydning at de fikk Den Hellige Ånd og slik døpt inn på 
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Jesu Kristi legeme. Deretter lot de seg døpe i vann. Og da 

Paulus la hendene på dem fikk de forskjellige nådegaver. 

Noen talte i tunger, noen talte profetiske ord. Dette var de 

to gavene som var mest synlig, men de gavene som ikke var 

så lett å få øye på ble nok også delt ut den dagen, (se kap. 7 

i boken).    

     Husk at vi, på en måte, finner tre «pinsedager» i 

Skriften. Jødene, samaritanene og hedningene hadde alle 

hver sin separate pinsedag, mens håndspåleggelsen i Apg 

19 ser ut for å ha vært forskjellig fra de tre andre tilfellene. 

Håndspåleggelsen i Samaria i Apg 8:17 var en «pinsedag-

håndspåleggelse» til frelse ved Peters håndspåleggelse. Mens 

håndspåleggelsen av Paulus i Apg kap 19 gjelder nådegaver, 

etter at de var frelst. Senere la Paulus og de eldste på samme 

måte hendene på Timoteus, og med profetiske ord fikk han 

en nådegave: «Forsøm ikke den nådegaven som er i deg, 

som ble gitt deg ved profetiske ord med håndspåleggelse av 

de eldste», 1. Tim 4:14. «Derfor minner jeg deg om at du 

igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg ved min 

håndspåleggelse», 2. Tim 1:6.  

     Hvis det er slik at mennesker først blir frelst, og deretter 

Åndsdøpt, hvorfor sier Paulus absolutt ingen ting om dette 
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i de 13 brevene han skrev? Burde ikke Jesu Kristi apostel, 

han som fikk i oppdrag å fullføre Guds ord (Kol 1:25, dvs. 

fullføre læren), ha opplyst menigheten om dette? Burde 

ikke dette hørt med til forkynnelsen av «hele Guds råd»? 

Hvis «åndsdåplæren», slik noen fremstiller den, med frelse 

først og deretter «åndsdåp», var riktig, hvorfor skulle den 

da holdes tilbake av Paulus? For Paulus holdt ingen ting 

tilbake! «For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har 

forkynt dere hele Guds råd», Apg 20:27. Denne feilaktige 

læren er derfor noe som er lagt til, ikke av Gud, men av 

mennesker som har feiltolket Guds ord. Læren har også 

ført til splittelser og sekterisme. 

     De fleste av dem som holder seg til denne læren, hevder 

at når mennesker opplever åndsdåp, begynner de å tale i 

tunger som tegn på å være «åndsdøpt». Uten tungetalen, 

hevder noen, er det heller ikke noe bevis for «åndsdåp», 

mens andre med denne læren underviser at en kan bli 

«åndsdøpt» selv om en ikke får tungetale. Selv om begge 

disse retningene tar feil ved å lære at «åndsdåp» er en ekstra 

erfaring, så innser sistnevnte gruppe i det minste at Skriften 

lærer at ikke alle taler med tunger, (1 kor 12:30).  

     «Åndsdåplæren» bygger på en feiltolkning av Guds 
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ord, og på egne «erfaringer». Dette forklarer hvorfor de 

kommer frem til forskjellige svar, de har erfart forskjellige 

opplevelser. Det er meget farlig å sette våre egne erfaringer 

høyere enn Guds ord. Tenk på Peter, hvor han vitner om 

alt han og de andre disiplene hadde opplevd med Herren: 

«Vi hadde vært øyenvitner til hans storhet» (2. Pet 1:16) 

sier han, og vitner om det han fikk se på forklarelsens berg. 

Men, sier han, «desto fastere har vi det profetiske ord», 2. 

Peter 1:19.  Det var noe som veide langt mer for Peter enn 

alt han hadde erfart og sett med egne øyne, og det var det 

profetiske Ord. Vi må derfor også være villige til å la Guds 

ord være dommer når valget står mellom opplevelser og 

Guds ord.  
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Kapittel 13 

             

Tunger likesom av ild

Jødenes pinsedag i begynnelsen av Apg kap. 2 er den dagen 

vi regner som den store pinsedagen i nytestamentlig tid. 

Dette var selveste begynnelsen til at DHÅ tok permanent 

bolig i troende menneskers hjerter. Apostelen Peter hadde 

en nøkkelrolle: «Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike», 

Matt 16:19.  Og rekkefølgen det skulle «låses opp» hadde 

de også fått beskrevet: «Men dere skal få kraft idet Den 

Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine 

vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like 

til jordens ende», Apg 1:8

1.  Først skulle det låses opp for «Jerusalem og i hele 

 Judea». Dette ser vi oppfylt i Apg kap. 2.   

2.  Deretter for «Samaria». Det finner vi oppfylt i Apostel-

 gjerningene kapittel 8. 

3.  Og til sist, «like til jordens ende.»  Begynnelsen til det 

 ser vi i oppfylt i Apg kap. 10.

«Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet 

på samme sted», Apg 2:1.
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Ordet «pinse» betyr femti, og pinsedagen ble feiret femti 

dager etter oppstandelsen. Pinsen hadde sin opprinnelse fra 

en av festene i Det game testamentet (5. Mosebok  16:16), 

hvor de mintes da loven ble gitt på Sinaifjellet femti dager 

etter kryssingen av Rødehavet. Inkludert i denne festen 

var også innhøstningen av hvetehøstens førstegrøde. 

(Denne festen må for øvrig ikke forveksles med festen 

for innhøstningen av førstegrøden (3. Mos 23:10), hvor 

de skulle svinge kornbåndet for Herrens åsyn til minne 

om forløsningen av den førstefødte i Egypt, et bilde på 

oppstandelsen.) Dagen vi leser om i Apg 2, ble også en dag 

med innhøstning av førstegrøden: «Da kom det med ett en 

lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og 

fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger 

likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt 

av dem. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de 

begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å 

tale», Apg 2:2-4.

Ormeyngelen skal døpes med ild

Vi legger merke til at det de fikk se på pinsedag, ikke var 

tunger av ild, men «tunger likesom av ild». Når Johannes 
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Døperen, i Matt kap. 3:11, talte om ild, var det ikke 

tunger «likesom av ild» han refererte til, men dommens 

ild: «Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han 

som kommer etter meg, . . . skal døpe dere med Den 

Hellige Ånd og ild.» Ild taler ofte om dom i Skriften, og 

vi må derfor se på sammenhengen ordet er brukt for å vite 

hva slags ild Johannes Døperen talte om. Når vi leser hele 

avsnittet i Matt 3:1-12, ser vi at den ild han refererer til 

har med dom å gjøre. Men hvorfor talte Johannes Døperen 

om dom i form av en ilddåp? Og hvorfor nevner ikke 

Herren ild når han i Apg 1:5 taler om Åndsdåp? Svaret 

på det er at i Apg 1:5, hvor kun åndsdåp nevnes, var kun 

troende mennesker til stede. I Matt 3:11 derimot, ser vi 

to forskjellige grupper av folk tilstede den dagen Johannes 

døperen talte, og de skulle få forskjellige typer dåp. De to 

gruppene var:

1.  De som trodde og bekjente sine synder.

2.  De som var falske bekjennere, og ble kalt ormeyngel –

fariseerne og saddukeerne.

De som trodde skulle noen år senere bli døpt med Den 

Hellige Ånd inn på Kristi legeme til å være ett legeme (1. 

Kor 12:13). De som ikke trodde skal en gang i fremtiden 
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døpes med ild – dommens ild.  Dette ser vi klart fremstilt i 

Johannes Døperens tale til folket: 

Men da han fikk se mange fariseere og saddukeere 
komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! 
Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? 
Så bær da frukt som er omvendelsen verdig. Og tro 
ikke at dere kan si ved dere selv: Vi har Abraham 
til far. For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for 
Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede 
ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer 
god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Jeg 
døper dere med vann til omvendelse. Men han 
som kommer etter meg, er sterkere enn jeg – jeg 
er ikke engang verdig til å bære skoene hans! Han 
skal døpe dere (de som tok imot Guds ord) med 
Den Hellige Ånd og (de som ikke trodde med) ild. 
Han har sin kasteskovl i hånden og skal rense sin 
treskeplass. Hveten (de som trodde) vil han samle 
i låven, men agnene (de som ikke trodde) skal han 
brenne opp med ild som ikke kan slokkes (Matt 
3:7-12).

  

     En hører av og til noen som vitner og sier de er blitt 

døpt med Den Hellige Ånd og ild. Men som vi har sett, 

er ikke ilddåp for oss som tror. Slike utsagn bygger på feil 

lære, ikke på en rett forståelse av Guds ord.
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Kapittel 14

Tungetale – En nådegave 
eller bevis på Åndsdåp?

«Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å 

tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale», Apg 

2:4.  

Noen tror og lærer at hvis du ikke taler i tunger, så er du 

ikke døpt med Den Hellige Ånd. Ifølge Guds Ord er det 

feil.

     Når Den Hellige Ånd inspirerte apostelen Paulus til 

å skrive sine brev, valgte Ånden nøyaktig hvilke ord som 

skulle brukes: «Og dette forkynner vi, ikke med ord som 

menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært 

av Ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord», 1. 

Kor. 2:13. 

     Paulus, inspirert av Den Hellige Ånd, skrev: «For med 

en Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme», 1. Kor. 12:13. 

Den Hellige Ånd bruker ordene «ble vi alle», noe som 

betyr at alle troende er blitt døpt med en Ånd til å være ett 

legeme. Det igjen betyr at hvis noen ikke er døpt med den 
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Hellige Ånd inn på Jesu Kristi legeme, så tilhører han ikke 

Kristi legeme. Da er han eller hun ikke frelst. For du kan 

ikke være frelst i denne tidshusholdningen uten samtidig 

å tilhøre Jesu Kristi legeme.  Det er umulig. Ef eserne. 4:4 

taler om det samme; «Det er ett legeme og én Ånd, likesom 

dere og ble kalt med ett håp i deres kall.»  Det samme sies i 

Rom 8:9: «Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han 

ikke Kristus til.»

Bibelen viser helt tydelig at alle sanne troende i Herren blir 

døpt med Den Hellige Ånd inn på Kristi legeme, og det er 

bare én slags Åndsdåp, bare en Hellig Ånd og bare ett Jesu 

Kristi legeme.

     Vi ser i den første menighet, før tungene hadde 

opphørt, at tungetale var en av de åndelige gaver, og ikke 

alle de troende hadde denne gaven, som også 1. Kor. 12:30 

lærer oss.

     Når du stiller et retorisk spørsmål, forventes ikke noe 

svar. Svaret er opplagt. Det er de typene spørsmål apostelen 

stiller i 1. Kor. 12: 29-30: «Er vel alle apostler? Er vel alle 

profeter? Er vel alle lærere? Gjør vel alle kraftige gjerninger? 

Har vel alle nådegaver til å helbrede? Taler vel alle med 

tunger? Kan vel alle tyde dem?» Derfor, når Paulus stiller 
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det retoriske spørsmålet: «Taler vel alle med tunger?», så vet 

vi at svaret er nei. 

     Er tungetale en nådegave, eller er det beviset på at en er 

Åndsdøpt?

Tungetale var et bevis på Åndsdåp, men ikke det eneste 

beviset. Vi finner mange steder i Apostlenes gjerninger at 

Den Hellige Ånd falt på dem uten at de begynte å tale i 

tunger: «Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige 

Ånd», Apg 8:17.

     Den etiopiske hoffmannen i apostlenes gjerninger kap 

8, «drog sin vei med glede», etter at han ble frelst og døpt 

i vann, men det nevnes ingenting om tungetale. Apostelen 

Paulus hadde mange nådegaver, en av dem var tungetale. 

Men vi finner ikke at han talte i tunger den dagen han ble 

døpt av Den Hellige Ånd inn på Jesu Kristi legeme, (Apg 9 

og 22).

Det sies heller ikke verken om Lydia eller fangevokteren, i 

Apostlenes gjerninger 16, talte i tunger når de ble frelst.

     Basert på Skriftens lære kan vi konkludere med at 

tungetale var en nådegave, og at ikke alle som ble døpt med 

Den Hellige Ånd til å være ett legeme, mottok den spesielle 

nådegave å tale i tunger. Klisjéen «døpt med Den Hellige 
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Ånd og ild, og med tunger som et bevis» er basert på egne 

erfaringer og ikke Bibelens undervisning. De som hevder at 

tungetale alltid følger som et bevis på «åndsdåp», gjør Gud 

til en løgner.

     Så hva om jeg erfarer tungetale, hvorfor er det feil, kan 

du si. Det er ingen tvil om at mange mottar noe de kaller 

«tunger», men fra hvem?

Det er feil fordi mennesker som lærte deg dette, kan være 

påvirket av forskjellige slags ånder, noe som fører til at du 

får samfunn med demoner. «Men jeg vil ikke at dere skal 

komme i samfunn med onde ånder», 1. Kor. 10:20.

«For om det kommer en til dere og forkynner en annen 

Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen 

ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, 

som dere ikke før har mottatt – da tåler dere det så gjerne», 

2. Kor. 11: 4

«For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som 

skaper seg om til Kristi apostler.

Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper 

seg jo om til en lysets engel. Da er det ikke noe stort om 

også hans tjenere omskaper seg til rettferdighetens tjenere. 

Men for dem skal enden svare til deres gjerninger», 2. Kor. 

11: 13-15.
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Kapittel 15

Når det fullkomne kommer

Mye kan skrives om temaet tungetale, ja, dette temaet 

kunne utvilsomt ha fylt en hel bok alene.  Vi skal se litt på 

noen få omstridte vers i 1. Kor 13 på grunn av all uenighet 

rundt det som tales om «når det fullkomne kommer».

 
Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er 
profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er 
tunger, skal de opphøre, eller det er kunnskap, 
skal den ta slutt.  For vi forstår stykkevis, og vi 
taler profetisk stykkevis.  Men når det fullkomne 
kommer, da skal det som er stykkevis, få ende. Da 
jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et 
barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, 
la jeg av det barnslige.  For nå ser vi som i et speil, 
i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå 
kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt 
ut, likesom jeg selv er fullt ut kjent.  Men nå blir de 
stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst 
blant dem er kjærligheten (1. Kor 13:8-13).

   

Det er lite uenighet rundt det faktum at tungene skal 
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opphøre, for det sies meget klart. Uenigheten gjelder 

tidspunktet for når tungene skulle opphøre, og tidspunktet 

for når «det fullkomne kommer». Noen mener at det 

«fullkomne» kom da Skriften ble fullført, dvs. da apostlene 

hadde skrevet sine siste ord, mens andre tror at det 

«fullkomne» refererer til når vi kommer til himmelen. Vi 

skal se litt på begge disse påstandene og deretter prøve å se 

hva Skriften virkelig lærer om dette tema.   

       Så hva med påstanden om at «når det fullkomne 

kommer» betyr når Bibelen ble fullført? Er det et godt 

argument? Med all respekt for de mange gode og solide 

fortolkninger av Bibelen, har denne tolkningen noen uløste 

svar. La oss se på dette avsnittet igjen:

«For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. 

Men når det fullkomne kommer, da skal det som er 

stykkevis, få ende», 1. Kor 13: 9-10. «For nå ser vi i et speil, 

i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg 

stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg selv 

er fullt ut kjent», 1. Kor 13:12.

      Å si at det «fullkomne» kom da Skriften ble fullført 

er en sterk påstand som kan lede oss til noen merkelige 

konklusjoner om vi støtter denne ideen. Fordi da ville vi 
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måtte anta at Paulus sin forståelse var mer «delvis» enn det 

kristne i dag har, siden vi nå kjenner fullt ut fordi Skriften 

er fullført. Likedan måtte vi anta at mens Paulus så tingene 

som i et speil, ser vi kristne i dag «ansikt til ansikt». Vi 

finner ingen indikasjoner i Bibelen på at kristne i dag har 

mer innsikt eller forståelse av Skriften enn hva Paulus 

hadde. Det motsatte er sant, vi vet at denne mannen ble 

«rykket inn i Paradis og hørte usigelige ord, som det ikke 

er tillatt for et menneske å tale», (2. Kor 12: 4). På grunn 

av de mektige åpenbaringer denne mannen fikk, måtte 

Herren holde ham ydmyk ved å tillate en Satans engel å slå 

ham (se 2. Kor 12: 7). 

      Siden det «fullkomne» ikke kan henvise til Bibelens 

fullførelse, la oss vurdere den andre muligheten: at 

det «perfekte» betyr himmelen. Dette virker langt mer 

klargjørende. Men de fleste som støtter denne tolkningen 

bruker den som en bekreftelse på at tungetale ikke skal 

opphøre før vi kommer til himmelen. Det er et problem 

med den konklusjonen: Hvis tungetale først skal opphøre 

når vi kommer til himmelen, burde det vært flere tilfeller 

av ekte tungetale i dag. Noen vil kanskje si at dette er svake 

argumenter, og at «Gud ikke ønsket at tungene skulle 
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opphøre så tidlig, og at det skjedde fordi menigheten var 

ulydig.» Det er mer som tyder på at tungetalen opphørte 

fordi Gud allerede hadde erklært at det skulle skje.  

 

Helt siden post-apostolisk alder har ulike sekter og kulter 

praktisert tungetale, men det i seg selv er ingen garanti 

for at dette er av Gud. Onde ånder kan også være opphav 

til tungetale. Det er velkjent at mormonene praktiserer 

tungetale, og det samme er tilfellet for mange hedenske 

stammefolk.

         Vi leser også om hugenottene og irvingittene (en 

religiøs bevegelse startet av Edward Irving, senere kjent som 

den Katolske Apostoliske Kirke), sekter som på 1800-tallet 

praktiserte tungetale. Det er også tankevekkende å se at 

tungetale er middelet som forener enkelte karismatikere og 

katolikker, som påberoper seg å ha den samme ånd. Men 

hvilken ånd er det?

«For om det kommer en til dere og forkynner en annen 

Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen 

ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, 

som dere ikke før har mottatt – da tåler dere det så gjerne», 

2. Kor 11: 4.
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     Hvis det «fullkomne» ikke har med det å gjøre at 

Skriften ble fullført, så er det mer sannsynlig at det 

«fullkomne» betyr himmelen. Men å anta at både tunger, 

profeti og kunnskap skulle «få ende» på samme tid, enten 

når Bibelen ble fullført eller når vi kommer til himmelen, 

er å blande sammen hva disse versene sier. Både tunger, 

profeti og kunnskap skal få en ende, men ikke samtidig. 

La oss enda en gang se nøye etter hva som står i 1. 

Korinterbrev kap. 13:     

Det sies at profetiske gaver skal «få ende». (Det greske ordet 

for «få ende» er Katargeo, Str No:. G2673).

Den sies at tunger skal «opphøre». (Det greske ordet for 

«opphøre» er Pauo, Str No:. G3973).

Den sies at kunnskap skal «ta slutt». (Det greske ordet for 

«ta slutt» er Katargeo, Str No:. G2673).

Legg merke til at uttrykkene «få ende» og «ta slutt» er 

begge oversatt fra nøyaktig det samme greske ordet, mens 

et annet ord er brukt for «opphøre».

      Det neste verset, 1. Kor 13:9, er nøkkelen til å forstå 

dette avsnittet: legg merke til at tungetale er utelatt i vers 

ni. Vers åtte nevner alle tre, profetiske gaver, tungetale og 

kunnskap, men vers ni utelater tungetale og fokuserer bare 
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på profetiske gaver og kunnskap.

Paulus sier at kunnskap og profetiske gaver vil «få ende», 

«ta slutt», (eller katargeo) og at tunger ville «opphøre» 

(pauo). Paulus forklarer videre i 1. Kor 13:9 at vi «forstår 

stykkevis» (stykkevis kunnskap) og vi «taler profetisk 

stykkevis» (profetiske gaver), og i det følgende verset 

sier han at begge disse, som var «stykkevis» (kunnskap 

og profetiske gaver), vil «få ende» når «det fullkomne 

kommer» (i himmelen). Men hvor sies det at tunger vil 

ta slutt når vi kommer til himmelen? Ingen steder, fordi 

tungene skulle ikke vare helt til det «fullkomne» kommer, 

de skulle opphøre.    
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     Da vil du kanskje spørre: Hva med den tungetale som 

foregår i dag?  Det er ganske så sikkert at det som beskrives 

som tungetale i de forskjellige sammenhenger i dag faktisk 

er falsk tungetale. Noe av det er skuespill, mens noe er 

demonisk. Selve måten dette blir praktisert på avslører 

at dette ikke er fra Gud. Som eksempel kan nevnes: I 
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stedet for at de lar mennesker tale i tunger, en av gangen, 

som Skriften befaler (1. Kor 14:27), så taler de i tunger 

i munnen på hverandre, i stedet for at kvinnene tier i 

menigheten (1. Kor 14:34), deltar de ofte i tungetale. 

      

     Det virker som at de som taler med tunger legger mer 

vekt på egne erfaringer enn hva Guds ord sier. Vi ser derfor 

at fruktene av den karismatiske bevegelsen er dårlige: 

For det er ikke noe godt tre som bærer dårlig frukt. 
Heller ikke bærer et dårlig tre god frukt. For hvert 
tre kjennes på sin egen frukt. En sanker jo ikke 
fiken av tistler, heller ikke plukker en druer fra 
tornebusker. Et godt menneske bærer fram det 
som godt er, av hjertets gode forråd. Og et ondt 
menneske bærer fram det onde av sitt onde forråd. 
For det hjertet flyter over av, det taler hans munn 
(Luk 6:43-45).

 

«Og profeters ånder er profeter lydige. For Gud er ikke en 

uordens Gud, men freds Gud», 1. Kor 14:32-33. Når noen 

hevder at deres tungetale kommer fra Den Hellige Ånd, 

selv om mange taler i tunger samtidig, er dette i seg selv et 

bevis på at det ikke er Den Hellige Ånd som taler igjennom 
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dem, for Ånden kan ikke foreta seg noe som strider med 

sitt eget inspirerte ord: «Hvert rike som ligger i strid med 

seg selv, blir lagt øde», Matt 12:25. Det kan derfor ikke 

være Den Hellige Ånd som driver dem til den uorden vi er 

vitner til, «For Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud», 

1. Kor 14:33.

      Noen vil kanskje si at kvinner som taler i tunger ikke 

har blitt undervist i at de burde tie i menighets samlingene. 

Hvis de bare hadde fått riktig undervisning, ville de som 

Skriften sier ha tiet. Det kan være tilfellet når det gjelder 

deling og forkynnelse. Noen vil ikke delta i å dele Guds 

ord eller forkynne etter at de har hørt og forstått denne 

sannheten. Men når det gjelder å tale i tunger blir det 

en annen sak. De som tyder tungene begynner ofte med 

følgende ord: «Så sier Herren». Hvis Den Hellige Ånd 

både lærer oss i Guds ord at kvinnene skal tie i menighets 

samlingene, og samtidig bruker kvinnene i menigheten til 

å dele et budskap i tunger, da ville Den Hellige Ånd motsi 

sitt eget skrevne ord. Derfor, hvis en kvinne taler i tunger i 

menigheten, er det en umulighet at dette kan være ledet av 

Den Hellige Ånd.

     Det bør også nevnes at tungene var til et tegn for de 
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vantro, og i den sammenhengen det står i 1. Kor 14:22 om 

de vantro av Israel: 

I loven (Jes 28:11-12) er det skrevet: Ved folk 
med andre tunger og fremmede lepper vil jeg 
tale til dette folk (jødene), men ikke engang da 
skal de (jødene) høre på meg, sier Herren. Så er 
da tungene til et tegn, ikke for de troende (Guds 
menighet), men for de vantro (jødene) – profetien 
(tale til oppbyggelse) derimot er ikke for de vantro 
(jødene), men for de troende (Guds menighet) (1. 
Kor 14:21-22). 

 

Merk: Mange bibelfortolkere mener at de «vantro», som 

det refereres til i vers 22, er vantro jøder, siden Paulus 

siterer Jesaja 28, mens i vers 23-25 refererer han generelt til 

vantro mennesker.  

     Peter måtte få en spesiell åpenbarelse for å godta at 

også hedningene skulle tilhøre Kristi legeme. «Det så ut 

som en stor linduk som ble senket ned på jorden etter 

de fire hjørnene. På den var det alle slags firbente dyr og 

jordens kryp og himmelens fugler», Apg 10:11-12. Hvis 

Peter måtte ha et slikt tegn, er det ikke rart om også de 

andre jødene hadde behov for et tegn. «For jøder krever 
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tegn», 1. Kor 1:22. «Så er da tungene til et tegn . . . for de 

vantro (jødene)», 1. Kor 14:22. Tungetalen var et tegn på 

at noe nytt hadde skjedd: Fra nå av ble jøde og hedning 

forenet i Jesu Kristi legeme. «For han er vår fred, han som 

gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, 

fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den lov som 

kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg 

selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred», 

Ef. 2:14-15. Det tragiske er at jødene som nasjon, som 

profetert i Jesaja 28:11-12, ikke omvendte seg, selv ikke 

etter å fått sett tungetaletegnet. «Men ikke engang da skal 

de høre på meg», 1. Kor 14:21b. 

     Etter år 70 var ikke tungetalen som tegn for jødene 

lenger nødvendig. Den ene grunnen til det var at Israel da 

ble spredt blant nasjonene, og slik opphørte å eksistere som 

nasjon (noe som varte helt til 1948). Den andre grunnen 

til at tungetalen etter hvert ble overflødig, var at Paulus, 

hedningenes apostel da hadde skrevet ferdig epistlene som 

innehold menighetens lære, slik han fikk det åpenbart. 

Like før sin død, ca. i år 67-68, hadde han skrevet sitt siste 

brev, som antas å være 2. Tim. «Nå gleder jeg meg over 

mine lidelser for dere. Det som ennå mangler i Kristus-
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lidelser, det utfyller jeg på mitt eget kjød, for hans legeme, 

som er menigheten. For den er jeg blitt en tjener i kraft av 

det forvalter-oppdrag Gud har gitt meg for dere: å fullføre 

Guds ord», Kol 1:24-25. 

       Apostelen Paulus hadde fullført sin tjeneste, og når 

de troende skulle samles til oppbyggelse, var ikke behovet 

for tungetale og ekstraordinære åpenbarelser lenger 

en nødvendighet. Epistlene sirkulerte rundt om i de 

forskjellige menighetene, og de troende hadde nok med 

den åpenbaringen de fikk gjennom Ordet, Guds manna. 

«Når dette brevet er blitt opplest hos dere, sørg for at det 

også blir opplest i menigheten i Laodikea, og at dere får 

lese det brevet som dere kan få fra Laodikea», Kol 4:16. 

     Noen stiller kanskje spørsmålet: Hvis tungene nå 

har opphørt, hvorledes skal vi da forstå et vers som Heb 

13:8? Hvor det sies at «Jesus Kristus er i går og i dag den 

samme, ja, til evig tid». Legg merke til at det sies at Han er 

den samme. Det sies ikke at han nødvendigvis, til enhver 

tid, gjør det samme, og slettes ikke i samme utstrekning. 

Gud gjør forskjellige ting til forskjellige tidsperioder. 

Hvis ikke ville vi i dag vært opptatt med å ofre lam. Det 

var for eksempel denne sannheten Israels folk ikke hadde 
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forstått da de begynte å tilbe kobberslangen. Den skulle 

være til hjelp for dem i en gitt situasjon og etter det var 

formålet med den oppnådd. Men i stedet begynte de å tilbe 

kobberslangen og den ble en avgud for dem. 

     Et annet eksempel finner vi i Joshua 5:12: «Mannaen 

hørte opp dagen etter, for nå åt de av landets grøde. Israels 

barn fikk ikke mer manna, men de åt dette året av det som 

var avlet i Kana’ans land.» Det var ikke lenger behov for det 

Gud tidligere hadde tilveiebrakt, for nå var en bedre mat 

tilgjengelig – en mat som ikke var avhengig av et mirakel 

hver morgen. De måtte fra nå av så og høste, men det ble 

en rikere kost.  

     Tungetale kan bli en avgud for mennesker i dag hvis vi 

ikke innser at tungetalen har opphørt. Tungetalen hadde 

sin tid i menighetens begynnelse. Når menigheten var 

samlet hadde de kun Det gamle testamentes skrifter til 

oppbyggelse. 

På pinsedag ble den nytestamentlige menigheten skapt. 

Åpenbaringen om denne sannheten ble først kunngjort 

blant de troende ved bruk av ekstraordinære gaver som 

tungetale.  

     «Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, 
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da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, 

en tunge eller en tydning. La alt skje til oppbyggelse», 1. 

Kor 14:26. 

«Derfor mine brødre, søk med iver å tale profetisk, og 

hindre ikke noen i å tale med tunger», 1. Kor 14:39.  Noen 

få år senere, når Skriften var fullført, var det ikke lenger 

samme behovet for slike nådegaver, og etterhvert opphørte 

tungetalen. 

     Mange Bibel-fortolkere mener at Paulus’ første brev 

til korinterne ble skrevet ca. i år 55-56, mens Andre 

Korinterbrev  ble skrevet knapt et år senere, ca i 56-57. I 

år 70 ble Jerusalem inntatt av Romerske hærstyrker, ledet 

av general Titus. Byen ble jevnet med jorden og jødene 

ble bortført. Dette hadde Herren profetert om ca. 40 år 

tidligere. Dette var et resultat av at jødene ikke kjente sin 

besøkelsestid (Luk 19:41-44). Etter dette, da jødene ble 

spredt blant nasjonene, var ikke tungene som tegn lenger 

nødvendig. 

     Tungetalen opphørte altså ikke fordi det «fullkomne» 

hadde kommet, for «når det fullkomne kommer» taler 

om himmelen. Det som skal «få ende» når det fullkomne 

kommer er «stykkevis forståelse» og «stykkevis profeti». 
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«For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da (i himmelen) 

skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men 

da (i himmelen) skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg selv er 

fullt ut kjent.» 

     At «stykkevis forståelse» og «stykkevis profeti» fortsatt er 

til stede i dag, må likevel ikke misforstås. Det er ikke snakk 

om den kunnskap som f. eks. apostelen Peter hadde, i kraft 

av sitt apostelembete, da han sa til Saffira: «Se, deres føtter 

som har begravet din mann, er for døren, og de skal bære 

deg ut!», Apg 5:9. Det er heller ikke snakk om den type 

profeti som vi leser om, f. eks. i Apg 20:30, hvor apostelen 

Paulus, i kraft av sitt apostelembete, sa til de eldste i 

menigheten i Efesus: «Blant dere selv skal det fremstå menn 

som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg.»  

Det er verdt å merke seg at Peter, i  andre Peter  2:1, 

sidestiller profeter i Det gamle testamentet med lærere i 

Det nye testamentet: 

«Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik 

skal det også blant dere komme falske lærere, slike som 

lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter 

den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå 

fortapelse.» 
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Dette markerer også den fulle betydningen av profeti, 

noe som både inkluderer det å forutsi fremtidige 

hendelser og utleggelsen av det allerede åpenbarte 

Guds ord. Profeti i betydningen av å forutsi fremtidige 

hendelser (gammeltestamentlig profeti) finner vi i Det 

gamle testamentet og i apostlenes skrifter, mens profeti 

i betydningen av utleggelse av bibelske sannheter som 

allerede er åpenbart (nytestamentlig profeti), finner vi 

omtalt i 1. Kor  14:3 og 14:31: 

«Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til 

oppbyggelse, formaning og trøst», 1. Kor 14:3. 

«For dere kan alle tale profetisk, én for én, så alle kan lære 

noe og bli formant», 1. Kor 14:31.

Etter hvert som Bibelen ble fullført, og det ikke lenger 

var behov for ytterligere åpenbaringer, opphørte 

gammeltestamentlig profeti.

     Vi kan konkludere med å si at uttrykket «når det 

fullkomne kommer» refererer til himmelen. Vi ser at 

tungetale er nevnt i 1. Kor 13:8, men ikke i versene 9-12 

hvor vi finner profeti og kunnskap nevnt. Tungetalen er 

ikke inkludert i det som skal ta slutt når vi kommer til 

himmelen, fordi tungene har allerede opphørt.  
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Kapittel 16

Det skal skje i de siste dager

Men dette er det som er sagt ved profeten Joel: Det 
skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte 
av min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres 
døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal 
se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. 
Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de 
dager utgyte av min Ånd, og de skal tale profetiske 
ord. Jeg skal gjøre under oppe på himmelen og 
tegn nede på jorden, blod og ild og røkskyer. Solen 
skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før 
Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det 
skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal 
bli frelst (Apg 2:16-21).

Mange mener at Joels profeti ble oppfylt på pinsedag. 

Men det er flere grunner for at det ikke er tilfellet. Peter 

sa ikke at Joels profeti ble oppfylt den dagen. Han sa bare: 

«Dette er det som er sagt ved profeten Joel.» Tilhørere 

hadde hørt dem tale i andre tungemål, disse som for det 

meste bestod av «ulærde lekmenn» (Apg 4:13). Det er ikke 

rart de reagerte. Peter og de andre apostlene ble anklaget 
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for fyll: «Men andre sa spottende: De er fulle av søt vin!», 

Apg 2:13.  For å stå imot disse falske anklagene, og for å 

prøve å forklare hva dette var for noe, henviste Peter til 

profeten Joel, og sier, sagt med andre ord,  «Det er egentlig 

ikke noe oppsiktsvekkende det dere ser og hører.  Det samme 

som skjer her i dag, det skal også skje en gang i fremtiden, slik 

profeten Joel har beskrevet, hør hva Joel skrev»  , og så siterer 

han fra Joels bok. Ja, slik var det Peters uttalelse var ment 

å forstås. Når vi leser Apg 2:16-21 ser vi meget klart at det 

aller meste som står der tilhører fremtiden og fikk ikke sin 

oppfyllelse på pinsedag. Vi kan nevne følgende som ennå 

ikke er oppfylt:

1.   «Under oppe på himmelen og tegn nede på jorden»,    

      Apg 2:19. 

2.  «Blod og ild og røkskyer», Apg 2:19.

3.  «Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod», 

      Apg 2:20.

 

Som vi ser, Apg kap 2 var ikke en oppfyllelse av Joels 

profeti. Peter refererte kun til denne profetien for å prøve å 

forklare hva som skjedde. Noe av det Bibelen forteller oss 

som skal skje en gang i trengselstiden, skjedde også her i 
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Apg kap 2, og hva var det? Jo, det var en utgytelse av Guds 

Ånd som resulterte i at «de begynte å tale i andre tunger.» 

Og det som gjorde det ekstra bemerkelsesverdig var at den 

åndsutgytelsen skjedde over «vanlige» mennesker. De fleste 

var fiskere fra Galilea. I Det gamle testamentet var det, 

som vi allerede har sett, vanligvis bare konger, dommere og 

profeter som fikk Ånden over seg. 

     For å være helt sikre på at Joels profeti refererer til 

trengselstiden, la oss nå se hva som står i Joels bok.  Vi 

ser at Joels profeti er en beskrivelse av den syv år lange 

trengselstiden, slik også profeten Daniel beskriver i sin bok 

i kap 9.  Joel skriver i kap 2, vers 2 at det blir «en dag med 

mørke og mulm.»  I de følgende versene beskrives en stor 

hær som skal innta Israel:

«Foran dem fortærer ild, etter dem brenner flammen. Som 

Edens hage er landet foran dem, bakom er det en øde 

ørken. Ingen slipper unna dem. De er å se til som hester, 

som ryttere farer de av sted», Joel 2:3-4. «De er et sterkt 

folk, rustet til krig», Joel 2:6.

«Foran dem skjelver jorden, og himmelen rister. Sol og 

måne sortner og stjernene slutter å skinne» Joel 2:10.  

«Stor og forferdelig er Herrens dag – hvem kan utholde 
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den?», Joel 2:11c. Vi leser her om de tegn som skal skje i 

trengselstiden.  

     Når trengselstiden går mot slutten får vi den 

Åndsutgytelsen som er beskrevet i Joel 3:1-2: «Og deretter 

skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød. Deres 

sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn 

skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner».  

     Men hvorfor er dette så viktig spør du kanskje? Jo, fordi 

det viser at Joels profeti ennå ikke er oppfylt. Videre må 

vi erkjenne at siden oppfyllelsen vil skje i trengselstiden, 

omhandler profetien Israels folket, ikke menigheten. Men 

hvorfor refererer Peter til denne profetien hvis den ikke 

ble oppfylt på pinsedag? Peter refererte til denne profetien 

for å vise dem at den Åndsdåp de erfarte var bibelsk, fordi 

profetene i Det gamle testamentet hadde profetert om en 

liknende Åndsutgytelse som skal skje en gang i slutten av 

trengselstiden.
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Kapittel 17

Læren om den sanne åndsfylde

Å stole mer på våre egne erfaringer enn på hva Skriften 

lærer er meget farlig. La oss først se på det som er ekte 

åndsfylde. Åndsfylde er å være ledet og kontrollert av Den 

Hellige Ånd. Vi leser i Lukas 4:1 at den Herre Jesus var fylt 

med Den Hellige Ånd. «Fylt av Den Hellige Ånd vendte 

Jesus tilbake fra Jordan, og han ble av Ånden ført omkring 

i ørkenen.» 

     Åndsfylde er synonymt med lydighet mot Guds ord. Vi 

ser dette demonstrert i Jesu liv: «Enda han var Sønn, lærte 

han lydighet av det han led», Heb 5:8.  «Jesus svarte da 

og sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Sønnen kan 

ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen 

gjøre. For det han gjør, det gjør Sønnen likeså», Joh 5:19. 

«Jesus sa da: Når dere har fått opphøyet Menneskesønnen, 

da skal dere forstå at jeg er den jeg er. Og av meg selv gjør 

jeg intet, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg 

dette. Han som har sendt meg, er med meg. Han har ikke 

latt meg bli alene, for jeg gjør alltid det som er til behag for 
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ham», Joh 8:28-29.

     Av disse versene kan vi lære at å bli fylt med Den 

Hellige Ånd er: 

*  Å være lydig mot Faderen. 

*  Å gjøre som Faderen gjør.

*  Å gjøre de ting som behager Faderen.

     

Stefanus var en mann «full av tro og Den Hellige Ånd», 

Apg 6:5. «Men han var fylt av Den Hellige Ånd og rettet 

blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet og Jesus 

stå ved Guds høyre hånd», Apg 7:55. Vi ser i Apg 4:8 at 

Peter talte til jødenes rådsherrer, de eldste og de skriftlærde, 

«fylt av Den hellige Ånd.»  I Apg 6:3, når menigheten 

skulle velge diakoner, sa apostlene til menigheten: «Brødre, 

velg derfor ut blant dere sju menn som har godt vitnesbyrd 

og er fylt av Ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne 

oppgaven.»  «Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, 

langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, 

avholdenhet», Gal 5:22.    

     Som nevnt lenger fremme i boken, Åndsdøpt ble du en 

gang for alle den dagen du ble frelst. Å bli fylt med Ånden 

derimot, er noe som vi oppfordres til å la skje daglig: 
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Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er 

Herrens vilje!  Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører 

bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden, så dere taler til 

hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og 

synger og spiller for Herren i deres hjerter, og alltid takker 

Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn 

(Ef 5:17-20).  

 

La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt 

i det ene legeme. Og vær takknemlige!  La Kristi ord bo 

rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i 

all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og 

synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud.  Og 

alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu 

navn, med takk til Gud Fader ved ham! (Kol 3:15-17).  

 

I Ef. 5 sies det: «bli fylt med Ånden».  I Kol 3 sies det: 

«La Kristi ord bo rikelig blant dere».  Dette er to sider av 

samme sak. Men å la Kristi ord bo rikelig iblant oss, har 

ikke først og fremst med mengden av kunnskap å gjøre, 

men heller lydighet mot den kunnskap vi allerede har 
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tilegnet oss. Vi bør tillate Guds ord å forandre våre liv. Ett 

menneske som opplever et sterkt press og en påvirkning fra 

andre mennesker til å gjøre noe, men som velger å likevel 

ikke gjøre det, fordi Guds ord sier noe annet, ja, et slikt 

menneske er åndsfylt. «Dersom dere blir i meg, og mine 

ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det», 

Joh 15:7. 

        Fra Efeserbrevet og Kolosserbrevet kan vi derfor lære 

følgende om hva en Åndsfylt kristen er: 

1.  En som er forstandig, og som forstår og følger Guds 

vilje.   

2.  En som ikke lar seg styre av noe annet, men som lar 

Ånden og Ordet lede seg. 

3.  En som taler til andre med salmer og lovsanger og 

åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i sitt 

hjerte. «For det hjertet flyter over av, det taler 

munnen», Matt 12:34.

4.  En som takker Gud og Faderen for alle ting, selv det 

som er vanskelig.

5.  En som lar Kristi fred råde i sitt hjerte.

Vi ønsker ikke å kaste babyen ut med badevannet. 
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Følgende sitat fra Believers Bible Commentary av William 

MacDonald forklarer noen svært viktige forskjeller mellom 

Den Hellige Ånds dåp og Den Hellige Ånds fylde:

I samme øyeblikk som et menneske begynner å tro på 

Herren Jesus Kristus, tar Den Hellige Ånd bolig i det 

mennesket, en får til innsegl Den Hellige Ånd, som var 

lovet, en får Ånden som pant, en blir salvet av Den hellige 

Ånd, og en blir døpt med Den Hellige Ånd inn på Jesu 

Kristi legeme.  Og likevel, en kan ikke stikke under en stol 

at Den Hellige Ånd til tider kan fylle enkeltpersoner på en 

suveren måte og utruste dem til en spesiell tjeneste, og slik 

gi dem stor frimodighet i troen og øse over dem nød for 

menneskers frelse.

Vi kan unngå mye forvirring hvis vi bruker ordene og 

setningene som Skriften tildeler for å beskrive dåpen ved 

Den Hellige Ånd og Den Hellige Ånds fylde. Som vi har 

sett, er dåpen ved den Hellige Ånd en hendelse i samme 

øyeblikket vi er frelst, og er engangsopplevelse. Å bli fylt 

av Ånden, er imidlertid noe vi oppfordres til å la skje hver 

dag.
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Læren om den falske åndsfylde

Som det finnes en ekte åndsfylde, finnes det også det vi kan 

kalle en falsk åndsfylde. Av og til blir mennesker opplært 

i å tale tunger. Dette skjer på møter og konferanser: «Du 

bare åpner munnen, og mumler akkurat det som kommer i 

tankene.»  

     Selv verdslige folk forstår at dette er hykleri. Det sies 

i Ef 4:11 at det er Herren som gir nådegaver. «Han er 

det som gav noen til apostler, noen til profeter, noen til 

evangelister, noen til hyrder og lærere.» En nådegave er 

derfor noe Herren gir, ikke noe som kan læres. Å lære å tale 

i tunger er derfor en total avsporing fra sannheten. Kanskje 

har ikke de som driver med dette lært Sannheten å kjenne i 

det hele tatt. De lærer at tungetale er et tegn på «åndsdåp». 

Men som vi har sett lenger fremme i boken, er denne 

lære, og den praksis som følger, et resultatet av mangel på 

kjennskap til Åndens virke før og etter pinsedag.   

     Mens noen kristne gjør seg skyldig i hykleri ved å 

praktisere uekte tungetale, finner vi også kjente TV-

evangelister som kaller seg selv «apostler» eller «profeter», 

som til og med kan være påvirket av fremmede ånder mens 

de taler i tunger og slik driver åndelig hor ved at de holder 
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seg til andre ånder.

      En velkjent TV evangelist sa engang i en tale at 

han med jevne mellomrom besøker graven til en kjent 

trosforkynner. Han besøker også graven til en annen 

helbredelsespredikant, og i den forbindelse sier han det 

slik: «Jeg kjente en herlig salvelse ……. Jeg skalv over hele 

kroppen i møte med Guds kraft . . . Kjære Gud, sa jeg, jeg 

kjenner salvelsen.» Men dette er ikke hva Bibelen lærer om 

hvordan en blir fylt med Den Hellige Ånd:

     
For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. 
Jeg har jo forlovet dere med én mann, for å 
fremstille en ren jomfru for Kristus.  Men jeg 
frykter for at likesom slangen dåret Eva med 
sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet 
og vendt bort fra den enkle og rene troskap 
mot Kristus. For om det kommer en til dere og 
forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, 
eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før 
har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke 
før har mottatt – da tåler dere det så gjerne (2. Kor 
11:2-4).  
 
For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som 
skaper seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe 
å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til 
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en lysets engel! Da er det ikke noe stort om også 
hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere. 
Men for dem skal enden svare til deres gjerninger 
(2. Kor 11:13-15).
 
 Hva vil jeg si med dette? At det er noe avgudsoffer 
til? Eller at det er noen avgud til? 
Nei, men at det som hedningene ofrer, det ofrer de 
til onde åndene og ikke til Gud. Men jeg vil ikke at 
dere skal komme i samfunn med onde ånder. Dere 
kan ikke drikke av Herrens beger og onde ånders 
beger. Dere kan ikke ha del i Herrens bord og i 
onde ånders bord (1. Kor 10:19-21).

  

I dette avsnittet formaner Paulus menigheten om å ikke 

ha samfunn med onde ånder eller demoner. Selve roten til 

denne falske læren er okkultisme. «Men Ånden sier med 

klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og 

holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer», 1 

Tim 4:1.  

     Ordene «falle fra» troen, er oversatt fra det greske ordet 

aphistēmi (Strong nr. G868). I Apg 5:37 er det samme 

greske ordet oversatt med det norske ordet «forledet». 

Skriftens samlede vitnesbyrd angående dette er at det 

ikke er gjenfødte mennesker som «lurer inn vranglære» 
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(2. Pet 2:1), men «falske apostler, svikefulle arbeidere, 

som skaper seg om til Kristi apostler» (2. Kor 11:13). 

Disse falske apostlene, med demoners lærdommer, leder 

bort mennesker som har kommet nær Guds rike, og 

hindrer dem fra å komme til et frelsende kjennskap til 

Kristus. Andre skriftsteder bekrefter også at disse er falske 

forkynnere som ikke har Guds Ånd: «Disse er det som 

skaper splittelse, de er sjelelige mennesker som ikke har 

Ånden», (Judas’ brev, vers 19). Dette er ett av de klareste 

endetidstegnene vi har. I kapittel 18 skal vi se på apostlenes 

advarsler mot falske lærere.

Bønn om å få Den Hellige Ånd

«Hvem av dere som er far, vil gi sønnen sin en stein når 

han ber om et brød? Eller når han ber om en fisk, gi ham 

en orm i stedet for fisken? Eller når han ber om et egg, gi 

ham en skorpion? Hvis da dere som er onde, vet å gi barna 

deres gode gaver, hvor mye mer skal da den himmelske Far 

gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham», Luk 11:11-13.

     De som holder seg til læren om den falske åndsfylde og 

den falske «åndsdåplæren» hevder at dette verset lærer at 

kristne som ikke har opplevd «åndsdåpen» bør søke Herren 
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og be om å få oppleve den. Til det er å si at da Herren 

uttalte disse ordene hadde Den Hellige Ånd ennå ikke tatt 

permanent bolig i noe menneske. Det skjedde først på 

pinsedag. Etter pinsedag er det derfor feil, vantro og synd 

av oss som hører Herren til, å søke «åndsdåp» eller be om å 

få Den Hellige Ånd. Vi finner intet sted i brevlitteraturen 

hvor det sies at troende skal be om å få Den Hellige Ånd 

eller be om Åndsdåp. Og hvorfor ikke? «Vet dere ikke at 

dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?» (1. Kor 

3:16). «Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns 

Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far!» (Gal 4:6). 

«For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme» (1. 

Kor 12:13a). Hvorfor skal vi be om noe vi allerede har fått? 

Vi blir i stedet formant til å «bli fylt av Ånden», Ef 5:18. 

«Vi har alle fått én Ånd å drikke», 1. Kor 12:13b.

 

Bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye

«Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovt. Men 

dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye», 

Luk 24:49. «Da han var sammen med dem, bød han dem 

at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som 

Faderen hadde lovt, det som, sa han, dere har hørt om av 
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meg»,  Apg 1:4.  

     I enkelte kretser arrangeres det spesielle «vente møter» 

for å vente på Den Hellige Ånd. Troende blir bedt om å 

søke, vente og be hele natten. De venter på å bli «døpt 

med Den Hellige Ånd, med tunger som tegn.» Dette er 

enda et eksempel på en total feiltolkning av Guds ord. 

Ventingen på Den Hellige Ånd slik vi finner det beskrevet 

i versene ovenfor var en engangs foreteelse, som aldri skal 

gjentas. Befalingen om å vente på Den Hellige Ånd ble 

gitt til apostlene før Den Hellige Ånd kom til jorden for 

første gang. Vi finner ikke noen gjentagelse av dette verken 

i Apg kap. 8 i Samaria, eller i Kornelius’ hus i Apg kap. 10. 

Heller ikke finner vi noe om dette i epistlene.  

     Hvorfor skal troende mennesker vente på Den Hellige 

Ånds komme til jorden når vi vet at det skjedde for nesten 

to tusen år siden? 

     Det som er betenkelig er at i denne søkningen etter 

«stadig noe mer» kan troende mennesker, uten å være klar 

over det, tiltrekke seg demoniske manifestasjoner. Vi må 

ikke glemme hva Israels folk erfarte i ørkenen, de var ikke 

fornøyd med mannaen fra himmelen, med det resultatet at 

Gud gav dem det de lengtet etter: 
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Og til folket skal du si: Hellige dere til i morgen! 
Så skal dere få kjøtt å ete, siden dere har grått for 
Herren og sagt: Å, om vi hadde kjøtt å ete, for i 
Egypt hadde vi det godt! –  Nå vil Herren gi dere 
kjøtt så dere kan ete. Ikke bare én dag skal dere ete 
av det, og ikke to dager eller fem dager eller tjue 
dager, men en hel måned, til det kommer ut av 
nesen på dere, slik skal det by dere imot! For dere 
har foraktet Herren, som er midt iblant dere, da 
dere gråt for hans åsyn og sa: Hvorfor dro vi ut av 
Egypt?

Hvis troende mennesker ber hele natten for å oppnå å 

bli «døpt med Den Hellige Ånd», noe vi allerede har fått 

hvis vi er født på ny, og hvis troende mennesker ber om å 

få tungetale, noe som er opphørt, så kan denne søkingen 

resultere i samfunn med onde ånder (demoner), noe 

apostelen Paulus sterkt advarer mot: «Men jeg vil ikke 

at dere skal komme i samfunn med onde ånder», 1. Kor 

10:20b. 
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Kapittel 18

 

Og disse tegn skal følge 
dem som tror

«Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal 

de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger. De skal ta 

slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det 

ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de 

skal bli helbredet», Mark 16:17-18. 

Noen vil ikke godta at tungene har opphørt fordi Markus 

16:17-18 sier: «Og disse tegn skal følge dem som tror.» 

Noen tror også at håndspåleggelse på de syke alltid skal 

resultere i helbredelse fordi det sies klart at disse tegn skal 

følge dem som tror. Hvis helbredelse ikke inntreffer får 

som regel den syke skylden og blir kritisert for ikke å ha 

nok tro. Denne læren leder ofte mennesker inn i depresjon, 

både den syke og den som forsøker å helbrede. Jeg ber deg 

om å tenke nøye igjennom denne forklaringen og legge det 

frem for Herren i bønn.

Tegn og underverk fulgte alltid rikets og kongens 

tilstedeværelse. Det var tilfelle ved Kongens første 
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inntreden i denne verden, og det vil også være tilfelle når 

han kommer tilbake for å etablere sitt 1000-årige fredsrike 

etter den sjuårige trengselstiden.

     Den Herre Jesus Kristus, Kongens komme, hadde blitt 

profetert om i Det gamle testamente.

Herren Herrens Ånd er over meg, fordi Herren har 
salvet meg til å forkynne et godt budskap for de 
saktmodige. Han har sendt meg til å forbinde dem 
som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for 
de fangne og frigjørelse for de bundne, til å utrope 
et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår 
Gud, til å trøste alle sørgende (Jes 61:1-2). 

 

Legg merke til at når den Herre Jesus i Lukas 4 leser fra 

Jesaja 61, så stopper han lesingen midt i vers 2. En hevnens 

dag fra vår Gud hører fortsatt fremtiden til og er synonym 

med den syvårige trengselstiden. I Jesaja 35: 5-6a leser vi 

om de tegn og under som ville bli sett da Messias kom:  

«Da skal de blindes øyne åpnes, og de døves ører 

lukkes opp. Da skal den lamme springe som en hjort, 

og den stummes tunge juble.» Dette forklarer hvorfor 

massehelbredelser skjedde ofte i de fire evangeliene og i 

begynnelsen av Apostlenes gjerninger. Helbredelse var 
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regelen, snarere enn unntaket, mens i dag er det motsatte 

sant.

      I Matteus 11 leser vi om Johannes Døperen som hadde 

blitt satt i fengsel. Da han hørte om alle miraklene Jesus 

utførte, ønsket han ytterligere bekreftelse på at Jesus var 

Messias. Var Johannes Døperen tvilende her? Vi vet ikke 

sikkert, men han sendte disiplene sine til å spørre Jesus, «Er 

du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?  Og 

Jesus svarte og sa til dem: Gå og fortell Johannes hva dere 

hører og ser: Blinde ser og lamme går omkring, spedalske 

blir renset og døve hører, døde står opp, og evangeliet 

forkynnes for fattige.» 

     Dette var tegnene Jesus ønsket at Johannes skulle få vite 

om. Den Herre Jesus oppfylte profetien fra Jesaja 35. Det 

var ikke lenge før dette hendte at Johannes Døperen hadde 

proklamert: «Omvend dere, for himlenes rike er kommet 

nær!»

Er det på den tiden du vil 

gjenreise riket for Israel?

Gud visste på forhånd at Israel ikke ville motta Jesus som 

deres Messias. Men noen bibelfortolkere tror at hvis Israel 
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som en nasjon hadde akseptert Jesus som deres Messias 

etter sin død og oppstandelse, ville han ha kommet tilbake 

og etablert det 1000-årige rike etter sju års trengsel som 

forutsagt i profetiene. De tror, fra Peters tale til jødene i 

Apostlenes gjerninger 3: 17-21, at hvis Israels folk hadde 

omvendt seg, ville «husvalelsens tider» og «de tider da alt 

det blir gjenopprettet som Gud har talt om» ha etterfulgt 

Messias, Jødenes Konge sitt komme.  Og kanskje har disse 

bibelfortolkerne rett, men bare Herren vet for sikkert. De 

mener også at disiplenes spørsmål i Apostlenes gjerninger 

kapittel 1 gir den forståelse at det 1000-årige freds-rike 

kunne blitt etablert allerede på den tiden hvis jødene som 

nasjon hadde tatt imot Jesus Kristus som sin Messias.

«De som nå var kommet sammen, spurte ham og sa: Herre, 

er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Han sa 

til dem: Det er ikke deres sak å vite tider som Faderen har 

fastsatt av sin egen makt», Apg 1:6-7. Legg merke til at 

Herren nektet ikke på at det ville bli etablert et jordisk rike 

for Israel engang i fremtiden. 

Og nå, brødre: Jeg vet at dere har handlet i 
uvitenhet, likesom også deres rådsherrer. Men 
Gud oppfylte på denne måten det som han forut 
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forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias 
skulle lide. Fatt da et annet sinn og omvend dere, 
så deres synder kan bli utslettet for at husvalelsens 
tider kan komme fra Herrens åsyn, og han kan 
sende den Messias som forut er utkåret for dere, 
Jesus, han som himmelen skal huse inntil de tider 
da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om 
ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager 
av (Apg 3:17-21).

 

     «Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli 

Guds barn, de som tror på hans navn», Joh 1:11-12.

     Når Herrens jordiske tjeneste nærmet seg slutten, og 

han snart skulle dø på et kors, gråt han over Jerusalem og 

sa: «Visste også du, om enn først på denne din dag, hva 

som tjener til din fred! Men nå er det skjult for dine øyne», 

Luk 19:42.

     I tre år hadde han forkynt «evangeliet om riket og 

helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket», 

Matt 4:23. Fikentreet, Israel, var nå i ferd med å bli hugget 

ned.

«Se, i tre år har jeg nå kommet og lett etter frukt på dette 

fikentreet, men ikke funnet noe. Hogg det ned. Hvorfor 



160

skal det stå her og utarme jorden? Men han svarte og sa til 

ham: Herre, la det få stå også dette året, til jeg får spadd 

opp rundt det og gjødslet det. Kanskje bærer det da frukt 

neste år. Gjør det ikke det, så får du hogge det ned», Luk 

13:7-9.

Graving og gjødsling rundt fikentreet

I apostlenes gjerninger ser vi at «graving og gjødsling» 

rundt fikentreet finner sted. På pinsedagen, da de som 

trodde ble Jesu Kristi legeme ved dåp med Den Hellige 

Ånd, ser vi hvordan de, fylt med Den Hellige Ånd, 

fortsatte å forkynne Guds Ord med mye større styrke. Vi 

leser om tre tusen som ble frelst på pinsedagen, Apg 2:41, 

og senere at «tallet på mennene kom opp i omkring fem 

tusen», Apg 4:4. «Stadig flere som trodde på Herren, ble 

lagt til menigheten, en mengde både av menn og kvinner», 

Apg 5:14. 

     Noen tror og lærer at menighetens begynnelse først 

oppstod i Apostlenes gjerninger kap 13, og noen hevder 

til og med at dens begynnelse ikke oppstod før i kap 28. 

Disse fortolkningene skaper mange uløste problemer. 

Slike tolkninger ville blant annet bety at apostlene, Peter, 
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Jakob, Johannes og resten av dem, ikke tilhører Jesu Kristi 

legeme, og det er selvfølgelig feil. Alle de troende som levde 

til pinsedagen kom ble døpt med Den Hellige Ånd inn 

på Jesu Kristi legeme. Den Hellige Ånds komme var det 

middel som forente de troende jøder, og senere de troende 

hedningene, i ett legeme.

Men selv om mange ble frelst, aksepterte ikke Israel, som 

en nasjon, Kristus som deres Messias.

      Vi ser at foruten menighetens opprettelse, ble 

Evangeliet også forkynt til Israel gjennom hele apostlenes 

gjerninger.  I Israel forkynte Peter og apostlene, og i andre 

land forkynte apostelen Paulus og hans medarbeidere, da 

de besøkte synagogene på sine forskjellige misjons reiser. 

 

Tegn og under blant folket 

ved apostlenes hender

Til og med på den tiden fortsatte deres forkynnelse å bli 

bekreftet av tegn og under. «De talte frimodig i Herren, 

som gav sitt eget nådesord vitnesbyrd, idet han lot tegn og 

under skje ved deres hender», Apg 14:3. 

Som i de fire evangelier, finner vi også eksempler på 

massehelbredelser i Apostlenes gjerninger. En viktig ting å 
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merke seg er at miraklene som fant sted ble, med veldig få 

unntak, alltid utført «ved deres (apostlenes) hender.»  «Det 

skjedde mange tegn og under blant folket ved apostlenes 

hender», Apg 5:12. «Folk bar til og med de syke ut på 

gatene, og la dem på senger og bårer, for at i alle fall 

skyggen av Peter kunne falle på dem når han gikk forbi», 

Apg 5:15. «Og Gud gjorde helt uvanlige kraftgjerninger 

ved Paulus’ hender, så at folk til og med tok svetteduker 

eller arbeidsforklær som han hadde hatt på seg, og bar til 

de syke. Og sykdommene forlot dem, og de onde ånder for 

ut av dem», Apg 19:11-12. 

     I Apg kap 9 ser vi at de troende i Joppe måtte tilkalle 

Peter for å reise Tabita (Dorkas) opp fra de døde, noe som 

indikerer at de ikke kunne gjøre dette selv. «Men Peter 

sendte dem alle ut, bøyde kne og bad. Så vendte han seg 

mot den døde og sa: Tabita, stå opp! Hun slo opp sine 

øyne, og da hun så Peter, satte hun seg opp», Apg 9:40. 

Vi forstår fra Guds ord at beviset på å være en ekte apostel 

var det faktum at han var i stand til å utføre «tegn og under 

og kraftige gjerninger.»  «En apostels tegn ble i alle fall gjort 

blant dere med all utholdenhet, både ved tegn og under og 

kraftige gjerninger», 2. Kor 12:12. 
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     Tungetalen var på samme måte ett tegn for den vantro 

nasjonen Israel: «Brødre, vær ikke barn i forstand! Vær 

småbarn i ondskap, men vær fullvoksne i forstand! I loven 

er det skrevet: Ved folk med andre tunger og fremmede 

lepper vil jeg tale til dette folk, men ikke engang da skal 

de høre på meg, sier Herren. Så er tungene til et tegn, ikke 

for de troende, men for de vantro – profetien derimot er 

ikke for de vantro, men for de troende», 1. Kor 14:20-22. 

Til tross for dette tegnet, forherdet nasjonen Israels sine 

hjerter.  

                           

Israels forherdelse – Fikentreet hogges ned

Fikentreet er ofte et bilde på Israel i Skriften selv om 

vi må være forsiktig med å dra sammenlignelsen for 

langt. I Lukas 13:6-9 finner vi en lignelse som mange 

bibelfortolkere tror viser til Israels forkastelse av Messias: 

Han sa denne lignelsen: En mann hadde et fikentre plantet 

i vingården sin. Og han kom og lette etter frukt på det, 

men fant ingen. Han sa da til vingårdsmannen: Se, i tre år 

har jeg nå kommet og lett etter frukt på dette fikentreet, 

men ikke funnet noe. Hogg det ned. Hvorfor skal det stå 
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her og utarme jorden? Men han svarte og sa til ham: Herre, 

la det få stå også dette året, til jeg får spadd opp rundt det 

og gjødslet det. Kanskje bærer det da frukt neste år. Gjør 

det ikke det, så får du hogge det ned.

     Den Herre Jesus forkynte evangeliet til Israels folk 

i tre år, men Israel som nasjon tok ikke imot ham som 

deres Messias. I Apostlenes gjerninger ser vi hvordan 

fikentreet ble gravd rundt og gjødslet, men likevel, som 

nasjon aksepterte de ham ikke som deres Messias. De som 

forkynte Kristus ble forfulgt, og til tider drept. På Paulus 

sine misjonsreiser besøkte han alltid de jødiske synagogene 

i de landene han besøkte, men på samme måte som jødene 

i Israel, godtok heller ikke de fleste av jødene i utlandet, 

Jesus som deres Messias.

     I Apostlenes gjerninger finner vi tre tilfeller hvor Paulus 

erklære at han, på grunn av Israels avvisning av deres 

Messias, vendte seg til hedningene. «På den neste sabbaten 

samlet da nesten hele byen seg for å høre Herrens ord. Men 

da jødene så folkemengden, ble de fylt av nidkjærhet, og 

motsa det som ble sagt av Paulus, ja, de sa imot og spottet. 

Men både Paulus og Barnabas talte rett ut og sa: Det var 
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nødvendig at Guds ord ble talt først til dere. Men siden 

dere avviser det og ikke akter dere verdige til det evige liv, 

så vender vi oss nå til hedningene», Apg 13:44-46.

     «Men da de sto imot og spottet, ristet han støvet 

av klærne sine og sa til dem: Deres blod skal komme 

over deres eget hode! Jeg er ren. Fra nå av går jeg til 

hedningene», Apg 18:6.

     «De gikk så fra hverandre i uenighet, etter at Paulus 

hadde sagt dette ene ordet: Rett talte Den Hellige Ånd ved 

profeten Jesaja til deres fedre da han sa: Gå til dette folket 

og si: Dere skal høre og høre og ikke forstå, dere skal se og 

se og ikke skjønne! For dette folks hjerte er blitt sløvt, deres 

ører er blitt tunghørte og sine øyne har de lukket igjen 

så de ikke skal se med øynene, ikke høre med ørene, ikke 

forstå med hjertet, og ikke omvende seg, så jeg kan få lege 

dem. Så skal dere da vite at denne Guds frelse er blitt sendt 

til hedningene, og de skal høre», Apg 28:25-28.

Gjennom hele Apostlenes gjerninger ser vi hvordan Israel 

som nasjon forkastet Kristus, deres Messias.

       I år 70 etter Kristus ble Israel invadert av romerske 

soldater, ledet av General Titus. Byen og templet ble 

ødelagt, og Israel som nasjon opphørte å eksistere (noe 
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som varte helt frem til 1948 da Israel ble en nasjon igjen). 

Denne hendelsen hadde blitt profetert av Herren i Matteus 

24: 1-2: «Jesus forlot templet og gikk ut. Da kom disiplene 

hans for å vise ham tempelbygningene. Men han svarte og 

sa til dem: Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere: 

Her skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes 

ned.»  

     En profeti om dette ble også gitt til Daniel: «Byen 

og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste 

som kommer», Daniel 9:26. Dette ble den endelige 

nedkuttingen av fikentreet.

 

Har da Gud forkastet sitt folk?

Noen mener at Gud er ferdig med nasjonen Israel, men 

dette er langt fra sannheten.  

«Jeg sier altså: Har da Gud forkastet sitt folk? Langt 

derifra!», Rom 11:1.

«Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forut kjente», 

Rom 11:2.

«For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om 

denne hemmelighet – for at dere ikke skal anse dere selv 

for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, 
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inntil hedningenes fylde er kommet inn» Rom 11:25.  

Noen mener at Romerne 11:25 lærer oss at Israels 

blindhet skal vare frem til bortrykkelsen, altså frem til 

det siste menneske som tilhører Jesu Kristi legeme er 

frelst. Men vi vet at evangeliet om Riket (Matt 24:14) 

skal også forkynnes i den syvårige trengselstiden, og det 

er ikke før helt mot slutten av trengselstiden at Israel som 

nasjon blir frelst. «Og de skal skue opp til meg som de har 

gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger 

over sin enbårne Sønn, og klage sårt over ham slik som en 

klager over sin førstefødte», Sak 12:10. 

Det triste er at to tredeler av Israels befolkning vil 

omkomme i trengselstiden: «I hele landet, sier Herren, skal 

to tredjedeler utryddes og omkomme, bare en tredjedel skal 

bli spart. Og denne tredjedelen vil jeg la gå gjennom ilden 

og rense den, som en renser sølv, og prøve den, som en 

prøver gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg vil bønnhøre 

dem. Jeg vil si: De er mitt folk! – og de skal si: Herren er 

min Gud!», Sak 13:8-9.

Den ene tredjedelen som blir tilbake av Israels nasjon, vil 

bli frelst: «Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står 

skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde 
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bort ugudlighet fra Jakob», Rom 11:26. 

     «Jeg sier da: Har de snublet for at de skulle falle? 

Langt derifra! Men ved deres fall er frelsen kommet til 

hedningene for å vekke Israel til nidkjærhet», Rom 11:11.  

«Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor 

uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans 

veier», Rom 11:33. 

Fårene og de andre får

Herren sier i Johannes kap 10: «Jeg har også andre får, som 

ikke hører til i denne kveen. Også dem skal jeg lede, og de 

skal høre min røst . . .», Joh 10:16a.

Av dette verset forstår vi at Herren har forskjellige 

grupperinger av mennesker, og det er viktig at vi ikke 

blander sammen disse gruppene, og heller ikke hva som er 

skrevet i Guds ord til hver av dem. 

     I Lukas kap 9 leser vi om hvordan Herren sendte ut sine 

tolv disipler for å forkynne evangeliet om Riket: «Han kalte 

sammen de tolv og gav dem makt og myndighet over alle 

onde ånder, og til å helbrede sykdommer.»  Og i Matteus 

10:1 leser vi: «Og han kalte til seg sine tolv disipler og gav 

dem makt over urene ånder, så de kunne drive dem ut, og 
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til å helbrede alle slags sykdommer og plager.»

Matt. 10:5-8: «Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem: 

Gå ikke på veien til hedningene, og gå ikke inn i noen av 

samaritanernes byer, men gå heller til de tapte får av Israels 

hus! Når dere går av sted, så forkynn: Himlenes rike er 

kommet nær! Helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, 

driv ut onde ånder! For intet har dere fått det, for intet skal 

dere gi det.»

Herren gav disiplene makt til å helbrede alle slags 

sykdommer, ja til og med til å reise opp døde, og han 

instruerte dem til å forkynne at Himmelens Rike var 

kommet nær.

                               

En profeti om jødene i trengselstiden

     Så leser vi noe merkelig i Matt 10:23: «Når de forfølger 

dere i én by, så flykt til en annen. For sannelig sier jeg 

dere: Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før 

Menneskesønnen kommer.»

Hva mente Herren med å si at de ikke skulle bli ferdig 

med å forkynne om Riket før han kommer igjen? De tolv 

apostlene begynte proklameringen om Himlenes rike.

Vi tror at de tolv tusen fra hver av Israels stammer er 
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de som er bestemt til å forkynne evangeliet om Riket i 

trengselsperioden. Etter at Herren har kommet for å hente 

sin brud, Menigheten (1. Tess 4:13-18), vil det ifølge 

profetien i Daniel 9:24-27 bli en syvårig trengselstid. De 

siste tre og et halvt årene av trengselstiden kalles Den store 

trengsel. «Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som 

profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – forstå 

det, enhver som leser! Da må de som er i Judea, flykte opp 

i fjellene (…) For da skal det bli en trengsel så stor som det 

ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke 

mer skal bli!», Matt 24:15-16,21).

     De 144 000 vil bli israelitter fra Israels tolv stammer, 

Guds tjenere som får et segl på sine panner: «Skad ikke 

jorden eller havet eller trærne før vi har satt et segl på vår 

Guds tjenere i deres panner», Åp 7:3. Hvilken kontrast til 

dem i Åpenbaringen 13 som blir tvunget av antikristen til 

å motta et merke på sin høyre hånd eller sin panne! «Og 

jeg hørte tallet på dem som var beseglet. Det var hundre og 

førtifire tusen av alle Israels barns stammer», Åp 7:4. 

     Vi tror at dette blir en spesiell gruppe menn, mest 

sannsynlig dem som blir kalt «mine minste brødre» i Matt 

25:40. Disse blir sendt ut fra Gud med kommisjonen til å 
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fullføre forkynnelsen av det 1000-årige rike.  

     «Det er de som ikke har gjort seg urene med kvinner, 

for de er som jomfruer. Det er de som følger Lammet hvor 

det går. De er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for 

Gud og Lammet. I deres munn er ikke funnet løgn. De er 

uten lyte», Åp 14:4-5.  

Legg merke til at de 144 000 blir kalt en førstegrøde 

for Gud og Lammet. Det vil bli en innhøstning i 

Trengselstiden, og de 144 000 blir førstegrøden av den 

innhøstningen. Etter det vil mennesker fra hver nasjon og 

fra enhver etnisk gruppe i verden bli frelst (Åp 7:9), selv 

om jordens befolkning blir mye mindre enn den er i dag 

(Jesaja 24:6). «Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt 

over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så 

skal enden komme», Matt 24:14. 

Menigheten vil bli hentet hjem før alt dette skjer. 

                               

Befalingen om å utføre tegn og under

Peter, i Apg kap 3, oppfordrer jødene til å omvende seg 

«for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, 

(…) og han kan sende den Messias som forut er utkåret for 

dere, Jesus.»
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Noen bibelfortolkere mener derfor det var et ekte offer 

han formidlet fra Herren Jesus, og at hvis jødene hadde 

omvendt seg og mottatt Jesus som deres Messias, ville 

gjenopprettelsen av alle ting ha kommet (Apg 3:21), 

Davids falne hytte ville blitt oppreist (Amos 9:11), og det 

1000-årige  fredsrike ville blitt opprettet.  

Men hvorfor finner vi ikke dette tilbudet nevnt i brevene 

til menigheten? Paulus selv, i Apostlenes gjerninger, 

helbredet de syke, kastet ut demoner og reiste opp døde; 

Hvorfor er det ingen befaling gitt til menigheten fra 

Paulus, hedningenes apostel, om å helbrede de syke og 

oppreise de døde?

Det er flere grunner til dette. Herren fortalte Paulus rett 

etter hans frelse: «Skynd deg og dra i hast ut av Jerusalem! 

For de kommer ikke til å ta imot ditt vitnesbyrd om meg. 

(…) Men han sa til meg: Dra ut! For jeg vil sende deg til 

hedningefolk langt borte», Apg 22:18,21.

Det ble gitt Paulus «å forkynne hedningene evangeliet om 

Kristi uransakelige rikdom.»

«Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt 

å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige 

rikdom, og å opplyse alle om hvordan husholdningen er 



173

med dette mysteriet som har vært skjult fra evige tider i 

Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus», Ef 3:8-9.

Det ble åpenbart for Paulus at mellom Israels avvisning 

av Messias, og den dag Israel skal ta imot ham som sin 

Konge og Messias, skulle det være en viss tidsperiode, kalt 

«nådens husholdning» som ble gitt hedningene. «Så sant 

dere har hørt om husholdningen med den Guds nåde som 

er meg gitt for dere», Ef 3:2.  I denne husholdningen eller 

tidsperioden tilbys intet jordisk rike. Israel som nasjon har 

blitt plassert på sidelinjen, og Gud bygger sin menighet: 

«Så skal dere da vite at denne Guds frelse er blitt sendt til 

hedningene, og de skal høre», Apg 28:28.

     Som vi allerede har sett, var befalingen om å utføre tegn 

og underverk ved å helbrede de syke og oppreise de døde, 

knyttet til Rikets opprettelse og Kongens tilstedeværelse. 

Siden menigheten ikke er kalt til å gå ut og forkynne 

evangeliet om det 1000-årige fredsrike, har vi heller ikke et 

kall til å helbrede de syke og reise opp de døde.

Og han skal gjøre større gjerninger enn disse

Menigheten er Guds Himmelske folk med Himmelske 

løfter.  
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«Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi Far, han som 

har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i 

Kristus», Ef 1:3.  

Israel er derimot Guds jordiske folk, med jordiske løfter. 

«Han sa: Dersom du hører på Herren din Guds røst og 

gjør det som er rett i hans øyne, dersom du gir akt på hans 

bud og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på 

deg noen av de sykdommene som jeg la på egypterne. For 

jeg er Herren, din lege», 2. Mos 15:26. 

     Misunner du dem som fikk befalingen om å reise opp 

døde? Hvorfor er det slik i dag at noen troende begjærer 

Israels velsignelser? Husk at Herren sa at vi skulle gjøre 

større gjerninger enn de han selv gjorde. Hva er større 

enn å reise mennesker opp fra de døde, for å gi dem noen 

få år til å leve på jorden? Å reise opp mennesker åndelig 

er de «større gjerninger». Vi som tror på Jesus Kristus er 

instrument i hans hender til å reise opp mennesker åndelig 

for aldri mer å bli adskilt fra Gud. 

«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han 

skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre 

større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far», Joh 

14:12.
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La oss ikke begjære Israels velsignelser. Det er langt større 

å være Brudgommens brud, enn Brudgommens venn. 

Johannes Døperen var den største av alle profetene, men 

han døde før pinsedag, som betyr at han ikke ble en del av 

Kristi brud. Den minste av oss som tilhører menigheten er 

større enn Johannes Døperen. «Sannelig sier jeg dere: Noen 

større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem 

som er født av kvinner. Men den minste i himlenes rike er 

større enn ham», Matt 11;11.  
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Kapittel 19

Apostlenes advarsler mot 
falske lærere.

Apostlene skrev følgende for å advare mot falske lærere: 

Paulus: «Jeg vet at etter min bortgang skal det komme 

glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden. Ja, 

blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale 

for å lokke disiplene etter seg», Apg 20:29-30.  «For disse 

er (ikke var) falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper 

seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg 

over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel! Da 

er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg 

til rettferdighets tjenere. Men for dem skal enden svare til 

deres gjerninger», 2. Kor 11:13-15. 

     Peter: «Men det sto også fram falske profeter i folket. 

Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som 

lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter 

den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå 

fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres 

skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli 
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spottet, og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen 

vinning med oppdiktede ord. Men fra gammel tid er ikke 

dommen over dem uvirksom, og deres fortapelse sover 

ikke», 2. Pet 2:1-3. 

     Johannes: «Mine barn, det er den siste time. Og 

likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det alt nå 

stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den 

siste time. De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss. For 

hadde de vært av oss, så ville de ha blitt hos oss. Men det 

skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss», 1. Joh 2:18-19. 

«Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de 

er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden», 1. 

Joh 4:1.

     Judas: «Dere kjære! Mens jeg var ivrig opptatt med å 

skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å 

skrive til dere for å formane dere til å stride for den troen 

som én gang for alle er blitt overgitt til de hellige. For noen 

mennesker har sneket seg inn – noen som denne dommen 

allerede for lenge siden er oppskrevet for: De er ugudelige, 

de forvender vår Guds nåde til skamløshet, og de fornekter 

vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus», Judas 1:3-4.  

«Likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, 
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som på samme måten som disse drev hor og gikk etter 

fremmed kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og 

lider straffen i en evig ild. Likevel gjør nå disse menneskene 

det samme. De går i drømme, de gjør kjødet urent, de 

forakter herredømme og spotter høye åndemakter», Judas 

1:7-8.  «Men ikke engang overengelen Mikael våget å felle 

en spottende dom da han trettet med djevelen om Moses’ 

legeme, men sa: Må Herren straffe deg!  Disse menneskene 

derimot spotter det de ikke kjenner», Judas 1:9-10.  «Men 

dere, kjære: Husk de ordene som vår Herre Jesu Kristi 

apostler før har talt!  For de sa til dere: I den siste tid skal 

det komme spottere som farer fram etter sine ugudelige 

lyster. Disse er det som skaper splittelse, de er sjelelige 

mennesker som ikke har Ånden», Judas 1:17-19.

     Vi kan konkludere med at Skriftens samlede vitnesbyrd 

er at frelse er synonymt med å døpes med Den Hellige 

Ånd. Den falske åndsdåplæren, som hevder at en først 

blir frelst og deretter «åndsdøpt», er en lære som har sitt 

opphav fra falske apostler, svikefulle arbeidere som skaper 

seg om til Kristi apostler. Disse holder seg til «forførende 

ånder og demoners lærdommer» (1. Tim 4:1).   

Den falske åndsdåplæren er et resultat av:  
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* Manglende forståelse av hvordan Ånden virket før og

etter pinsedag.

* Manglende forståelse av forskjellen mellom Ånden som 

pant og Åndens gaver.  

* Å stole på egne erfaringer og opplevelser, fremfor hva 

Skriften lærer, med det resultat at en får en egendefinert 

tolkning på hva Åndsdåp og Åndsfylde er. 

* At en følger demoners lærdommer.
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Kapittel 20

Noen tolkningsprinsipper

Den Hellige Ånd har ledet mange Bibel fortolkere i 

forskjellige deler av verden til å finne mange gode og 

viktige tolkningsprinsipper som kan hjelpe oss til en bedre 

forståelse av Skriften. Vi skal her bare nevne noen få av 

dem.

1.  Sammenheng.  Det er viktig å ikke rive et vers ut 

av sin sammenheng. En bør heller lese hele avsnitt 

i sin sammenheng. Alle kulter og ismer som i det 

minste bruker deler av bibelen, har det til felles at 

enkeltvers rives ut av sin sammenheng.

2. Skrift forklarer Skrift. Vi bør være forsiktig med 

å bygge en lære basert på hva ett enkelt bibelvers 

sier. Salme 119:160 sier: «Summen av ditt ord er 

sannhet.» 

«Og dette forkynner vi, ikke med ord som 

menneskelig visdom har lært oss, men med ord 

vi har lært av Ånden. Vi tolker åndelige ting med 

åndelige ord», 1. Kor 2:13.
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«For dere vet først og fremst dette, at ikke noe 

profetord i Skriften er gitt til egen tydning. For 

aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers 

vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av 

Den Hellige Ånd», 2. Pet 1:20-21.

3. Vanskelige vers bør tolkes i lys av vers som 

er lette å forstå.  De bibelversene som er helt 

utvetydige bør danne grunnlaget for vår forståelse.  

De uklare bibelversene får lys over seg ved at de 

sammenliknes med andre klare vers som taler om 

det samme. Hvilket som helst tema i Skriften kan 

således «filtreres» gjennom det vi vet Bibelen lærer 

om det tema. Når det gjelder dåp og frelse, vet vi at 

Bibelen er helt klar på at vi blir frelst alene ved tro 

på Jesus Kristus, og ikke ved gjerninger av noe slag, 

enten det skulle være dåp eller noe annet, (Ef 2:6-

8). Hvis noen påstår at dåp, tungetale eller hvilken 

som helst annen gjerning er nødvendig for frelse, 

da bør vi straks gjenkjenne at dette ikke stemmer 

med Skriftens samlede vitnesbyrd.

4. En bør skille mellom kulturelle forordninger 

og tidløse prinsipper.  Lære som begrunnes med 
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skapelsen er ikke noe som bare gjelder for datidens 

kultur, men er bibelske prinsipper som gjelder for 

hele menighetens periode.  

5. Skriftens ufeilbarlighet. Om noe i Skriften ser 

ut som en feil eller en selvmotsigelse er det enten 

et resultatet av en mangelfull oversettelse eller vår 

mangelfulle forståelse.

6. Til hvem er det skrevet? Det er viktig å vite hvem 

som er adressaten til hvert enkelt bibelvers og 

avsnitt siden Gud har forskjellige planer for Israel 

og menigheten. I følgende bibelavsnitt finner vi 

Israel referert til som «fårene» og menigheten som 

de «andre får». «. . . Jeg setter mitt liv til for fårene. 

Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne 

innhegningen. Også dem må jeg lede», Joh 10:16. 

Herren talte her om menigheten som «de andre 

får», selv om den ennå ikke var formet da dette ble 

uttalt. Selv om et avsnitt hovedsakelig er skrevet om 

og til Israel, kan det likevel ofte være anvendelser 

for menigheten, men vi må alltid sammenlikne 

det som står med det som spesifikt er skrevet om 

menigheten i brevlitteraturen.
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7. Bokstavelig eller billedlig betydning? Det er 

viktig å skille mellom bokstavelig betydning og 

billedlig betydning. I Johannes kap. 4 , hvor Herren 

samtaler med kvinnen ved Sykars brønn, finner vi 

nevnt både naturlig vann og åndelig vann (Guds 

ord). Vi bør som hovedregel først se på hva den 

bokstavelige betydningen av et avsnitt er. Hvis ikke 

avsnittet, når vi sammenholder det med resten 

av Skriften, kan tolkes bokstavelig, bør vi se etter 

hvilken billedlig betydning det har. 

8. Guds åpenbaring er komplett.  Det var Paulus sin 

oppgave å «fullføre Guds ord» (Kol 1:25), noe som 

betyr at han skulle fullføre den bibelske læren. Gud 

åpenbarer derfor ikke nye sannheter i dag, som 

ikke allerede er kjent i Skriften. Såkalte profetier, 

hvor mennesker reiser seg i et møte og kommer 

med «tilleggsinformasjon» til hva Skriften lærer, 

er derfor enten et resultat av tanker fra deres egen 

ånd, eller i verste fall fra demoners lærdommer 

(1. Tim 4:1).  «Så sier Herren Herren : Ve over 

de dårlige profeter, som følger sin egen ånd og 

syner som de ikke har sett!», Esekiel 13:3.  «Så 
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sier Herren, hærskarenes Gud: Hør ikke på disse 

profetenes ord når de profeterer for dere! De fyller 

dere med tomme innbilninger. De bærer fram sitt 

eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn», 

Jeremia 23:16. 

«Dere skal ikke legge noe til det ordet jeg byr dere, 

og dere skal ikke trekke noe fra . . . ,»   

5. Mos 4:2.

«Jeg vitner for enhver som hører de profetiske 

ordene i denne boken: Dersom noen legger noe til 

dette, da skal Gud legge på ham de plagene som 

det er skrevet om i denne boken.  Og dersom noen 

tar noe bort fra ordene i denne profetiske boken, 

da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den 

hellige byen, som det er skrevet om i denne boken»,   

Åp 22:18-19.

9. Stilling og tilstand/vandring. Når vi prøver å 

tolke de ulike avsnittene i Bibelen, er det svært 

viktig å huske forskjellen mellom vår stilling i 

Kristus og vår åndelige tilstand. Hvis vi er født inn 

i Guds familie, kommer vi aldri til å støtes ut av 

Guds rike: «Alle de som Faderen gir meg, kommer 
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til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg slett 

ikke støte ut», (Joh 6:37). Men dersom vi ikke 

vandrer med Herren, blir vi tuktet og hudstrøket: 

«For den Herren elsker, den tukter han, og han 

hudstryker hver sønn som han tar seg av», Heb 

12:6.

10. Sjekk andres tolkninger. Selv om vår lære må 

baseres på Guds ord, og ikke på tradisjoner 

eller hva store kirkefedre lærte, kan det være av 

uvurderlig hjelp for oss å vite hvordan de som 

har gått før oss tolket de forskjellige bibelavsnitt, 

folk som har brukte mye tid på å studere Skriften. 

«Husk veilederne deres, de som har talt Guds ord 

til dere! Legg merke til den utgangen deres livsferd 

fikk, og følg etter dem i deres tro», Heb 13:7.  
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Kapittel 21

Noen ord til deg som tviler

Hvis du som har lest denne boken vet med deg selv at du 

ikke er et Guds barn, eller at du ikke vandrer i Sannheten, 

vil jeg anbefale deg å lete etter Sannheten. Ikke bare let 

etter noe å tro på, men finn Sannheten. «Be, så skal dere få. 

Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp 

for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han 

finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. 

Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sønnen 

sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når 

han ber om en fisk? Når da dere, som er onde, vet å gi 

deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres Far i 

himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!», Matt 7:7-

11.

     For deg som tviler og ikke vet hva du skal tro, vil jeg 

anbefale å begynne å lese Guds ord.  Etter at apostelen 

Johannes har skrevet og vitnet om sin Herre og frelser sier 

han mot slutten av sitt evangelium: «Også mange andre 

tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som det ikke er 
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skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved 

troen skal ha liv i hans navn», Joh 20:30-31.  

     Følgende er en sterk utfordring til deg fra Ham som 

kaller seg selv Veien, Sannheten og livet, hør hva han sier i 

Johannes 7:17: «Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han 

kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.» 

Gud velsigne deg!

Ø.S.M.




