
Ikke mist troen på vekkesle (del 2) 
Problemet med holdningen om at det kommer til å bli verre og verre 
er at man fort kommer inn i et slags apatisk vente-modus. 

• I stede for å ta til seg Guds løfter om vekkelse og åndsutgytelse fokuserer 
mange på alt det negative som ligger forut — også håper man på at vi vil 
klare å holde ut til enden. 

• Dette er en holdning som dreper all trosgnist og når det kommer til det 
profetiske ord så er det en ting som er viktig å forstå — vi har også litt 
innflytelse på hvordan det profetiske ord går i oppfyllelse. 

• Når Daniel så at tiden var inne for Israels folk til å vende tilbake, så satte 
han seg ikke tilbake og ventet på at Gud skulle oppfylle sitt ord. 

 

I det første året av hans regjeringstid forsto jeg, Daniel, ved hjelp av 
bøkene, tallet på de årene som Herrens Ord til profeten Jeremia hadde 
omtalt. Han ville la det gå hele sytti år etter at Jerusalem lå i ruiner. Da 
vendte jeg ansiktet mot Herren Gud for å søke Ham i faste med bønnerop 
og bønn om nåde. Jeg var kledd i sekkestrie og aske.  
— Daniel 9:2-3 

 

• Når Daniel forstod at tiden var inne så begynte han å søke Gud, fordi han 
forstod at når det kommer til hva Gud gjør her på jorden, så ønsker Han å 
involvere oss — derfor ber vi «... komme ditt rike ...». 

- Gud vilje skjer nemlig ikke alltid helt automatisk. Det er derfor vi ber, 
det er derfor vi forkynne Evangeliet, det er derfor vi gjør det vi gjør. 

 

Derfor, siden alt dette skal gå i oppløsning, hvor mye mer bør dere da 
ikke holde ved i en hellig ferd og gudsfrykt, mens dere venter på og 
framskynder Guds dags komme. På den dagen skal himlene fortæres av 
ild, og elementene skal smelte med brennende hete. Men etter Hans løfte 
ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor. 
— 2.Peter 3:11-13 

 

Det er ting Gud har fastsatt som kommer til å skje om vi vil eller 
ikke, og det er ting som Gud har fastsatt som kan utsettes eller 
fremskyndes, avhengig av vår respons. 

• Gud bad Jonas gå til Ninive og profetere dom over byen, men fordi folket 
omvendte seg ble dommen utsatt.  

• Hiskias fikk et ord fra Herren om at det var tid for ham å dø, men fordi 
han bad og søkte Gud fikk han 15 år til (2.Kong. 20:1-11)  

• Vi må ikke ha en apatisk holdning til det profetisk ord. 
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Har vi mistet troen? 
I Lukas 18 forteller Jesus en lignelse om å alltid «... være utholdende 
i bønn ...», og Jesus avslutter historien med et aktuelt spørsmål. 
 

Men når Menneskesønnen kommer, vil Han da finne troen på jorden? 
— Lukas 18:8 

 

• I dag er det mange som nærmest har mistet troen på vekkelse, men Jesu 
oppfordring var å være utholdende i bønn. 

- … og den bønn Han her underviser sine disipler om er pågående bønn. 

• Ifølge statistikk så er det kun i Europa og Nord-Amerika at kristendommen 
vokser langsomt. 

• Ifølge statistikk så kommer 1 av 10 på verdens basis til å være en 
karismatisk kristen i år 2035 

- Det er kun ut fra statistikk. Når Gud kommer på banen tror jeg 

 

Jeg tror ikke Guds tanke var at det som begynte i Apostlenes 
Gjerninger 2, skulle bli svakere og svakere. Når Gud gjør noe så 
går det fra herlighet til herlighet. 

• Det betyr ikke at det ikke kommer til å bli trengsler eller at verden 
kommer til å bli “mørkere”, men det er i mørket at lyset skinner klarest. 

 

For jorden skal fylles med kunnskapen om Herrens herlighet,  
slik vannene dekker havdypet. 
— Habakkuk 2:14 

 


