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Guds rike-borgere

- I verden, men av Guds rike.

- Verden viktig, men Guds rike viktigst.

- “Vesten-kristne” i dag: Mest fokus på 

verden og ikke Gud..?

- Motstanderen

- Hva gjøre? Hvordan vokse i hellighet, 

hvordan tjene Gud?



Privilegium og oppdraget

● Det største mulige privilegium - å kjenne Gud, å være hans sønn/datter.

● Vi er ikke alene - for vi har fått talsmannen.
○ Den som holder fast på hans bud [Håkon: de 2 bud], blir i ham, og han i ham. Og på dette kjenner 

vi at han blir i oss: av den Ånd som han ga oss. (1. Joh 3:24)

○ Åndens frukt. Lever og vandre i Ånden! (Gal. 5)

● Oppdraget vårt:
○ 18 Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! 19 Gå derfor 

ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige 

Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager 

inntil verdens ende!



Drevet av Ånden - mennesker i bibelen

● Israelsfolket i ørkenen -> Gud er nær
○ Og Herren gikk foran dem, om dagen i en skysøyle for å vise dem veien, om natten i en ildsøyle 

for å lyse for dem. Slik kunne de gå videre både dag og natt. Skysøylen vek ikke fra folket om 

dagen og ildsøylen ikke om natten. (2. Mosebok 13; 21-22)

● Jesus - døpt, så fylt og drevet av Ånden
● Pinsedagen - Den hellige ånd utgytt til oss, vi kan bli fylt og ledet av han

○ Han virker med og gir guddommelig kraft

● Praksis i NT
○ Utvelgelsen av diakoner i Apg. 6
○ Filip i Apg. 8
○ Ananias og Paulus i Apg. 9
○ Paulus 2. misjonsreise i Apg. 16
○ …



Drevet av Ånden - mennesker i dag

Prosess. Når født på ny, vokse gradvis - hvis gå med han!

Konkrete hendelser
- Daglig morgenbønn: Gir dagen til Gud.
- Ny samtalepartner
- Bønnefokus v/oppvask
- “Slapp av, jeg tar meg av dette.”
- Småprater her og der, f.eks. sommerleir

● Bror i ulykke
● Forbønn for ikke-kristen

Generelt
- Livets og troens fjell er Gud!
- I han: tryggheten, styrke, glede, trøst, frihet, visdom, kjærligheten…



Hvordan bli drevet av DHÅ?
Stig fram for han - uavbrutt!

“Hjelp meg, Herre, å vokse med deg!”

Be-forslag:

P-sikt

● Påkall han, si hei til han

● Snakk med han

● Involver han i livet ditt

● Kjemp for han og riket

● Tilbe han, opphøy han
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