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Niklas begynner sin preken med å sette fokus på at det som har blitt utrettet gjennom 
Øyer pinsemenighet de siste 75 årene, er fullt og helt til Guds ære. Når menigheten ble 
opprettet kom det en vekkelse i en tid med åndelig tørke. Niklas peker på at det fortsatt 
er en åndelig tørke, men at kristne kan ikke bare sitte i kirkebenken og be og vente på 
at noe skal skje. Da den moderne pinsevekkelsen kom rundt år 1900, så kom den ikke 
av seg selv, men som et resultat av trofaste tjenere som trodde på Guds ord. De hadde 
lest i Apg, trodd på det og gjort det til en virkelighet i sine liv.  
 
1. TJENESTEN FOR GUD SETTER OSS I STAND TIL Å OPPLEVE DE ULIKE SIDENE 
AV DEN HELLIGE ÅND 
Når mennesker stiller seg til tjeneste for Gud, så vil man kunne oppleve Den Hellige 
Ånds kraft. Når man i tillegg står i et åndelig tjenestefelleskap, så vil man kunne se og 
erfare flere av DHÅs ulike sider. 
 
2. TJENESTEN FOR GUD UTRUSTER OSS 
Det livet Jesus ønsker at vi skal leve kan være veldig utfordrende, men derfor har Gud 
sendt DHÅ for å utruste oss til dette livet (Heb 13,21). Gud skaper i oss det vi trenger 
for å stå i en åndelig tjeneste.  
 
3. TJENESTEN FOR GUD ER MENT Å SKJE I ET FELLESKAP 
Gud ønsker at vi skal legge oss selv til side og begrave vårt gamle liv, sånn at Han kan 
bygge oss opp igjen i et felleskap av mennesker som tjener Ham. Sammen er man mye 
sterkere enn hver for seg. Dette var også det som skjedde da pinsevekkelsen kom, hvor 
de var et felleskap som oppdaget Gud på en ny måte. 
 
4. TJENESTEN FOR GUD HJELPER OSS TIL Å SE MER AV JESUS 
Etter hvert som vi blir bedre kjent med Jesus, så forstår vi mer av hvordan Han tenker, 
hva Hans planer er, og vi ser mer av Hans kjærlighet. Og jo mer tid vi bruker med Ham, 
jo mer kommer vi til å ligne på Ham. 
 
5. TJENESTEN FOR GUD ER GODT FOR OSS 
For det første er det trosstyrkende å se at det vi leser om i Bibelen realiseres i våre egne 
liv. For det andre er det personlig oppløftende å vite at Gud kan bruke akkurat deg i sin 
tjeneste, og å oppdage nye gaver og talenter som Han gir oss. For det tredje har 
forskning vist at frivillig arbeid er godt for helsen. 
 
Niklas avslutter med å si at den åndeligheten som Bibelen forkynner er ikke bare en 
stille salighet som man kjenner inni seg, men det er en mektig kraft som settes ut i 
praksis, som er synlig og som fører mennesker til frelse. Vi må være villige til å stille oss i 
en slik åndelig tjeneste, og ikke bare se tilbake på det som har vært. Å feire det som 
Gud allerede har gjort er ikke en hvilepute, men en oppmuntring til å gå videre mot det 
Gud har for oss i framtiden. 
 



ØYER PINSEMENIGHET TABERNAKLET 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Har du hatt noen opplevelser av Den Hellige Ånd? 
 

• Har du erfart noen åndelige nådegaver? 
 

• Da den moderne pinsevekkelsen oppstod, hadde en gruppe kristne samlet seg 
til bønnemøte på en bibelskole fordi de hadde lest om DHÅ i Bibelen og ønsket å 
oppleve nådegavene de hadde lest om. Når de ba sammen om dette, så fikk de 
erfare at DHÅ kom over dem. Les 1 Kor 14,1. Har du satt av tid til å søke etter 
dine åndsgaver? 
 

• Hvilken nytte kan menigheten ha av å bruke nådegavene?  
 

• Bruk gjerne litt tid i smågruppene til å snakke om åndelighet og be gjerne for 
hverandre om å få oppleve nådegavene. Les gjerne Apg 1,8, 2,1-13 og hele 1 
Kor 12 og 14. 

 
 
 

 
	  


