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Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte 

ordet. Apg 10: 44. 

Ånden kommer ikke uten noen som helst bakgrunn og tar seg av sjelene våre. For at det skal skje, er 

det helt nødvendig at vi bruker nådens midler; Ordet og sakramentene! 

Vil du ha Den Hellige Ånd, dens verk og gave i hjertet ditt, så gå til Ordet, Åndens ord! Les det, hør 

det, skriv det, tal og syng det mens du ber om Den Hellige Ånd! Og du skal få erfare at han uteblir 

ikke. 

Det finnes sjeler som går og tenker og tenker, ja, sukker og ber om Ånden og Åndens verk i livet sitt. 

Men de får aldri det de sukker etter. De får aldri noen tro og fred, kjærlighet, visshet og fasthet. Men 

blir sittende fast i det samme sykelige arbeidet, i sine sukk og strev, bestandig. 

Og så viser det seg til slutt at de bruker ikke Ordet. De er bare opptatt med seg selv. Arbeider med 

seg selv. De tenker og sukker, men går ikke i Ordet. Og hvordan skulle det da kunne skje noe 

guddommelig og åndelig i dem? 

Paulus sier uttrykkelig at Ånden fås bare ved å høre troen forkynt (høre evangeliet – som skaper 

troen – forkynt), Gal 3: 2. Og her leser vi altså i Apg. at det var mens Peter talte at Den Hellige Ånd 

falt på alle dem som hørte ordet. 

Hva hadde så disse selv foretatt seg? Ikke noe som helst annet enn å høre! De satt helt stille og bare 

hørte Ordet. Og så kom Den Hellige Ånd inn i hjertene deres. Så kom anger, tro og kjærlighet, liv og 

kraft, som gjorde dem til nye mennesker. 

Derfor må vi si igjen og igjen: Bruk Ordet! Bruk Ordet! Det er hele kunsten og hemmeligheten både 

for at det åndelige livet kan fødes i et menneskes hjerte, så vel som at det nye livet får føde, vokser 

og blir opprettholdt. 

Det er ikke sant, det enkelte lettsindige sjeler mener; at enkelte kristne står så grunnfestet i nåden at 

de bare kan tro og leve så skjødesløst som vi ofte ser de gjør. Nei, har de en tro og et liv som er Den 

Hellige Ånds verk, og ikke bare deres egen medfødte natur, så kommer det ikke av deres fasthet og 

styrke at de kan tro og leve som de gjør. Da skyldes det utelukkende at de passer på å mette sin sjel 

med det guddommelige Ordet. 

Forsømmer de dette, da begynner straks den gamle naturen å overta, og den sanne åndelighet dør. 

Gjør en visitt til slike når det har gått en viss tid med at de har forsømt Ordet. Da vil du nok oppleve 

at de ikke lenger er så åndelige. Beholder de likevel en viss tro og fred, uten at de lever i Ordet, da er 

dette ikke noe Åndens verk. Kort sagt: Det er utelukkende gjennom Guds ord at Guds Ånd fødes, blir 

boende og virker i et menneske. 

Men likevel må du merke deg dette: Ikke alle som leser Guds ord, får dermed Ånd og liv. Tusenvis 

bruker Ordet, men det blir likevel ingen Ånd og liv i dem. Tusenvis av skriftlærde og fariseere blant 

oss beviser dette. 



Hva er det da som kreves? Det kreves at vi i tillegg til å bruke Ordet, også har klart for oss at det 

fremdeles står i Guds hånd om vi skal få motta kraften fra Ordet. Det kreves at vi omgås Ordet med 

det sinn som denne påminnelsen burde virke i oss; med ydmykhet, med gudsfrykt. Og med et øre og 

en tro som er innstilt på at jeg står overfor Den Hellige Gud, når han taler. 

Ha derfor klart for deg: Det står i Guds hånd og hans frie vilje om han vil gi deg Den Hellige Ånd. Vi er 

ikke dyktige i oss selv til å tenke ut noe som om det kom fra oss selv, – langt mindre å våke, vandre 

verdig for Gud, eller til og med det å kunne bevare en rett forståelse av sannheten og dens kraft på 

hjertet og samvittigheten. Nei, alt sammen er forgjeves hvis det ikke virkes av Den Hellige Ånd. 

Å alltid ha dette klart for seg er en absolutt nødvendighet for hvert eneste kristne menneske. Selv om 

vi lever i den aller skjønneste fred og fordragelighet. For at vi ikke med all vår kunnskap og daglige 

bruk av Ordet, likevel en dag skal vise seg å være innvortes døde. 

Og hvor mye mer er det ikke da nødvendig å huske dette når vi tvert imot lever i det farligste 

fiendeland, i en konstant krig! I tillegg må vi være klar over at vi nå lever i en spesielt farlig tid. Onde 

og gode makter arbeider blant oss. Vekkelser og bedrag, omvendelser og frafall kjemper om 

menneskesjelene. 

Da er det virkelig nødvendig at vi har åpne øyne. At vi holder oss tett inntil Hyrden og Tilsynsmannen 

for sjelene våre. At vi flittig og nøyaktig holder oss til Ordet. At vi spesielt holder den store, 

velsignede grunnsannheten om Kristus og hans verk klar, ren, fast og uforfalsket. 

At vi er helt fattige og enfoldige i troen. At vi aldri slutter å synge «den nye sangen». Er oppriktige 

mot oss selv og mot Herren. Innretter alle våre tanker, våre ord og gjerninger etter hans vilje, og 

lever som om Herren er nær. 

Mer og mer lærer å kjenne våre fiender og farer. Forstå de skjulte veiene den listige fienden forsøker 

å finne inn gjennom, for å ødelegge vårt åndelige og evige liv. 

Og ikke minst; at vi ofte, hver for oss, men også sammen med hverandre, ber. Og først og sist om at 

Den Hellige Ånd må få komme til i oss. 


