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Når et menneske blir frelst kan det å høre og tro på kallet bli en kraft til å gå ut og dele 
evangeliet, for evangeliet er noe som er ment for de som er utenfor. Apostlenes 
gjerninger (Apg) er ikke en fortelling om det som var, men også om det som skal forbli. 
Ånden ble ikke gitt bare til disiplene, men det var begynnelsen på noe som skal vare helt 
fram til Jesus kommer tilbake. Åndens gave er ikke bare en opplevelse, men et 
kontinuerlig liv, for DHÅs oppgave er å veilede oss gjennom hele livet og peke på Jesus 
(Joh 16).  
	 Disiplene var samlet i Jerusalem og savnet Jesus som de hadde levd sammen 
med i flere år. Men de hadde også en lengsel, for Jesus hadde fylt dem med et håp om 
at Han skulle komme til dem igjen. De hadde blitt kalt til å følge i Hans fotspor, og de 
visste at de hadde blitt lovet kraft og utrustning. Det var mens de satt i denne 
forventningen i Jerusalem at de hørte en voldsom lyd og så tunger som av ild som delte 
seg og satte seg på hver av dem (Apg 2,1-4). Da kjente de at det var Gud, at det var 
Jesus. 
	 Jesus er nær oss ved DHÅ. Ved tro kan vi gjøre de gjerningene som Jesus 
gjorde. Disiplene fikk oppleve underfulle hendelser umiddelbart når DHÅ kom, for de 
talte plutselig andre språk enn sine egne som de ikke kunne fra før. Folk strømmet til 
fordi de hørte at noe skjedde, og hver enkelt hørte disiplene tale på sitt språk (Apg 
2,5-11). Noen ganger ønsker vi mennesker å gjøre ting etter våre egne tidsrammer og 
etter våre egne planer, men når vi lar Gud virke i oss etter det Han har tenkt, da kan Han  
komme til syne i oss. 
	 Både den seieren vi har i Kristus, og den kraften vi mottar ved DHÅ er en styrke 
for oss i vår svakhet, så vi kan opphøye Gud. Tanken om at de kristne har funnet 
sannhet og blir velsignet av Gud på denne måten kan provosere noen, men disse 
tingene er ikke for at kristne skal herske over andre, men for at de skal kunne tjene og 
betjene andre mennesker.  
	 Guds kjærlighet i oss blir mer virksom når vi blir fylt med DHÅ i våre hjerter, og 
det innebærer også at trangen til å dele Guds ord med andre blir større. Ingen andre 
religioner kan vise veien til Gud, for den finnes kun i Jesus. Disiplene spurte «hva skal vi 
gjøre?». Da svarte Peter dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en 
av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. For 
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løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår 
Gud kaller på.» (Apg 2,37-39). 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Hvorfor var det viktig for disiplene å gjøre som Jesus sa og vente på DHÅ? 

• Når DHÅ kom over de som var samlet i den øvre salen i Jerusalem var det et 
definerende øyeblikk for Guds folk. På hvilken måte har DHÅ merket ditt liv som en 
etterfølger av Jesus? 

• Hvilken «effekt» hadde DHÅ på disiplene første gang DHÅ kom over dem? 

• Hvilke synlige tegn og under skjedde som alle kunne se? 

• Hva var resultatet av at DHÅ hadde tilkjennegjort seg blant disiplene? 

• Hvordan hadde livet ditt og måten du påvirker menneskene rundt deg kunne sett 
ut hvis du ble fylt av DHÅ på samme måte som disiplene på pinsedag?


