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Lars Råmuddal 



Hva er kjennetegnene på Åndens 
budskap til menigheten og 
hvorfor er det så viktig å høre 
hva Ånden taler til menigheten?  

Hva taler Ånden om for 
menigheten?  

Hvordan er det mulig å høre 
Åndens stemme?  



 Budskapene til ”sendebrevsmenighetene” i 
Joh Åp 2 og 3 tolket som Åndens budskap 
til alle kristne menigheter til alle tider. 

 Overbevisning om de 7 budskapenes 
aktualitet også inn i dagens situasjon. 

 Var det avgjørende at alle disse 7 
menighetene fikk høre Åndens tale inn i 
deres situasjon, må det også være det for 
oss i dag! 

 Kanskje en oppvåkning i dag for denne 
”dimensjonen”, jf. retreat-bevegelsen. 



 1) Ånden har menigheten som adresse 
for sitt budskap! 
◦ Ånden taler også til ”verden”, jf. Joh 16:8ff. 

Han ”går i rette med” og ”overbeviser”. 

◦ Kristne/menigheten ”kommuniserer” Ånden 
med, jf. Joh 16:26, han ”lærer” og ”minner”. 

◦ Egentlig ikke noe skille mellom det Ånden 
taler om til individuelle kristne og til 
menigheten/kirken som kollektiv.  



 2) Åndens budskap er identisk med Jesu 
budskap og er identisk med Skriftens ord. 
◦ Jf. kap. 1:17ff. 

◦ ”Skriv ned det jeg taler til menighetene”, 2:1+8 

◦ Dette er Jesu nådefulle budskap og et uttrykk for 
Jesu vilje for menighetene  

◦ Dette er også Guds ord for oss – i Skriften som er 
et tveegget sverd, jf. kap 2:12; Hebr 4:12 

◦ Åndens budskap er derfor aldri noe annet enn 
Skriftens budskap til menigheten!! 

◦ Alle andre budskap til menigheten skal derfor 
prøves på Skriften. 



 3)  Åndens- og Ordets budskap er også 
alltid aktuelt! 
◦ Det er Åndens sverd, Ef 6:17  

◦ Guds ”rhema” er ”det i det enkelte tilfelle 
mest passende Guds ord”, (O. Moe).  

◦ Spesielt aktuelt å tale om i den åndskampen 
som menigheten står i.  

◦ To hovedkjennetegn så langt: Åndens 
budskap er Jesu eget og Skriftens budskap – 
samtidig som dette budskap alltid er aktuelt!   
 



 4)  Åndes budskap kan høres av alle som har høre til å 
høre med. 

◦ Det er ikke budskapet som er problemet – det er 
høringen! 

◦ Tre hovedgrupper kristne:  

 De døve, de navnekristne, de som mangler livet og 
”mottaksapparatet”, jf. Sardes Åp 3:1. 

 De tunghørte. De fleste av oss hører hjemme her, og 
det gjaldt de fleste av sendebrevsmenighetene. 

 De lydhørte. Kanskje de Jakob taler om i kap. 1:22-
24. 

◦ Behov for ”høringsvekkelse”. Kanskje nettopp det alle 
vekkelser opp gjennom historien har vært! 



 Ut fra Åp 2-3 kan man si at:  

◦ Ånden taler om menighetens sanne 
situasjon for å få fram sann selverkjennelse. 

◦ Ånden taler om behovet for omvendelse og 
legedom.  

◦ Ånden taler om veien til legedom og helhet 
og til livsfellesskap med Jesus.  

◦ Ånden gir løfter til menigheten om 
framtida.  

 Ånden er spesialist både på nåtid og framtid! 



 Jf. 1 Kor 2:10ff. ”…dette har Gud 
åpenbart for oss ved sin Ånd. For 
Ånden utforsker alle ting, også 
dybdene i Gud.” 

 Ånden er opptatt med tre områder når 
diagnosen på menighetens 
helsetilstand skal stilles:  
◦ Gjerningene  
◦ Læren  
◦ Hjerteforholdet til Jesus 
 



 4 av 7 menigheter fikk søkelys satt på 
gjerningene: Tyatira 4:18ff.; Sardes 3:1ff.; 
Filadelfia 3:/ff. og Laodikea 3:14ff.  

 Alle fikk høre at gjerningene ikke holdt mål 
for Herren. Hva betyr dette?  
◦ Ikke frelsesgjerninger 
◦ Ikke i forhold til en menneskelig målestokk, men i 

forhold til Herrens vurdering og bedømmelse 

 Jf. byggverket som skal prøves, 1 Kor 3:10-
16 
◦ Av oss selv, 2 Kor 13:5; Gal 6:4  
◦ Av Guds selv, 1 Tess 2:4  



 Sitat HØR, side 16: 

 ”Denne formen for prøving av vårt liv og 
våre gjerninger ser det ut for at det er lite 
rom for i moderne kristen forkynnelse og i 
dagens menighetsliv. Hva kan jeg få, hva 
kan jeg oppleve, hvilke gevinster gir troen 
og kristenfellesskapet, ser ut til å være noe 
av det moderne vestlige kristne er mest 
opptatt av. Å behage Gud med sin tro og 
sine gjerninger, hører vi lite om. (forts.) 



 Å la Guds Ånd ransake og prøve våre liv for å 
få en attest på helsetilstanden, er nesten 
utenkelig. Og dessuten er det jo farlig fordi 
det er alt for lovisk! Nei, overflatisk og lettvint 
skal det være. For å sette saken på spissen, 
kan vi si at det i dag er en reell fare for at 
nåden kun blir evighetssikring, at 
menighetsfellesskapet i hovedsak blir en 
åndelig og sosial happening og at 
gjerningene som hører troen og kristenlivet 
til, kun blir kristelig snillisme eller skippertak 
i nødstilfeller.” 



 Jf. Tyatira, 2:20ff. Som lot kvinnen Jesabel 
holde på som profet, uten å være det… 

 Og Pergamon, 2:14ff. Som holdt seg til 
Nikolaittenes lære – som lokket de kristne 
bort fra sannheten slik at de begynte å synd. 

 Det som gjør falsk lære farlig, er at den leder 
den kristne bort fra sannheten.  

 Problemet er ofte at falsk lære ligner – ofte 
påfallende – den sanne lære.  

 Jf. begrepet ”vranglære”, dvs. lærdom på 
vranga…  



 ”At mennesker opp gjennom kirkens historie i 
nidkjærhet for den rette lære og sanne teologi 
har begått den feil å på uviselig måte og på 
feilaktig grunnlag å dømme medkristne som 
vranglærere, må ikke frata oss viljen til å ta 
arbeidet med lære og teologien alvorlig i dag.” 
HØR, s. 17. 

 Det er verken konfesjonelle læretradisjoner eller 
enkeltmennesker som kan avgjøre lærespørsmål.  

 Det er Ordet selv, tolket i ydmykhet under 
Åndens veiledning som må lede menigheten her. 



 Som nevnt – usann og falsk lære leder oss 
vekk fra sannheten – med de konsekvensene 
dette får. 

 Men usann og falsk lære gjør også Ånden 
sorg og hindrer Herrens gjerning i og 
gjennom menigheten. 

 ”Menigheten skal være opptatt av rett lære og 
sann teologi for å fremme Åndens liv og 
gjerning, ikke for at – slik vi ofte oppfatter 
saken, skal få dogmatikken til ”å stemme” og 
se pen og akseptabel ut!”, HØR, s. 18.  



 Ånden er den eneste som har muligheter for 
å registrere hvordan det står til i vårt hjerte, 
vårt sinn og i de innerste avkroker av vår 
indre verden.  

 Der vår egen ånd ikke har oversikt, der har 
Guds Ånd full oversikt! Jf. 1 Kor 2:10ff.; Hebr 
4:13. 

 Diagnosen stilt av Ånden: 
◦ Efesus (2:4): Men dette har jeg mot deg, at du har 

forlatt din første kjærlighet…. 
◦ Laodeikea (3:15 og 20): du er lunken, verken kald 

eller varm. Jesus står på utsiden og banker for å 
komme inn for å ha inderlig fellesskap… 



 Målet med alle budskapene til 
sendebrevsmenighetene er å bringe 
menighetens oppfatning av seg selv og sin 
egen situasjon i samsvar med Herrens 
forståelse av situasjonen.  

 Laodikea-menigheten en god, men også 
skremmende, illustrasjon på hvor totalt 
forskjellig Herren og menigheten selv 
vurderer situasjonen menigheten befinner 
seg i. 
◦ Herrens vurdering: 3:15-16 
◦ Menighetens egen vurdering: 3:17 



 Dette var Laodikea-menighetens store 
katastrofe den gang, men det er også mange 
menigheters katastrofe i dag. 

 Men (!) katastrofen er ikke at situasjonen er 
den som Herren sier at den er, men at 
menigheten ikke vet det – eller at de kanskje 
ikke er interessert i å vite det heller. 

 Konsekvenser av manglende selverkjennelse: 
◦ Får ikke del og smake det kristenliv egenlig handler 

om… 
◦ Nåden, 3:18 
◦ Det nære og intime fellesskap med Jesus, 3:20 



 ”I avstanden mellom hvordan Laodikea-
menigheten vurderte sin egen situasjon og 
hvordan Herren vurderer saken, finner du 
sendebrevsmenighetenes hjelpeløshet, men 
også deres håp og framtid! De var ikke i 
stand til å vite sitt eget beste. Og det er jo 
nettopp dette som er saken. De var, og vi er, 
hjelpeløse og overlatt til vår egen uvitenhet 
og feilvurdering – dersom Ånden ikke får tale 
sitt ord inn i vår situasjon. (forts.) 



 Men det er jo nettopp i erkjennelse av dette 
at redningen ligger! Det Ånden arbeider med 
er jo nettopp å få oss hjelpeløse i forhold til 
det vi tror vi klarer på egen hånd, og få oss 
avhengige av Jesus og det han kan gi oss. 
Derfor tilys det nettopp det vi trenger i vår 
hjelpeløshet: Gull, dvs. Jesu nåde, hvite klær, 
dvs. Jesu rettferdighet og Jesu tjenestedrakt, 
og endelig øyensalve, dvs. Åndens salvelse 
slik at vi kan se og forstå vårt eget beste og 
vår sanne situasjon! Jf. kap 3:18. 
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 Ånden gir menigheter som har fått stilt 
en alvorlig diagnose råd om å vende om 
og oppleve legedom hos Herren.  

 Men hva er det egenlig som driver 
menigheten til omvendelse?  

 Hva er det som bringer menigheter ut av 
det intime hjertefellesskap med Jesus?  

 Hvordan kan man få livsfellesskapet med 
Jesus tilbake?  
 



 Til diagnosen som Ånden stiller, se del 1. 

 Foreskrevet behandling eller medisin – er 
omvendelse, jf. 2:5; 2:16; 2:21; 3:3; 3:19. 

 Omvendelse i denne sammenheng handler 
om å vende seg bort fra selvbedraget og den 
selvforskyldte uvitenhet om den situasjonen 
som menigheten befant seg i.  

 I omvendelsen ligger både å gi Herren/Ånden 
rett i diagnosen og å motta alt det Herren har 
for menigheten.  



 MINNER  

◦ Efesos 2:4: Tenk på hvor du stod før du falt 

◦ Sardes 3:3: Husk hvordan du tok imot og 
hørte 

◦ Kol 2:6: Likesom dere mottok Kristus Jesus 
som Herre, så vandre i ham (1930-
oversettelsen)  

◦ En av de få gangene Herren ser ut til å være 
opptatt av menighetens- og kristenlivets 
fortid, er når han vil ha oss tilbake til det 
opprinnelige utgangspunktet for kristenlivet 
og for Åndens gjerning med oss.  



 OPPVÅKNING  
◦ Laodikea 3:19: La det bli alvor og vend om.  

◦ Grunn til å spørre om de laodikea-kristne levde et 
kristenliv ”på overflaten”, eller kanskje rettere ”på 
utsiden” av det det egenlig handler om. 

◦ Jf. 3:20: Jesus står på utsiden og banker for å 
”komme inn”.  

◦ Et sterkt budskap også til dagens 
kristne/menigheter som er så fristet til å legge vekt 
på det flyktige og overflatiske! 

◦ Skal kristentro og kristenliv bli en dybdeerfaring for 
oss, må det bli alvor, vi må våkne opp, og vi må 
være villige til å gå omvendelsens- og botens veg.  



 ERKJENNELSE  

◦ Som den fortapte sønns redning lå i ”å komme til 
seg selv”, jf. Luk 15:17, ligger menigheters 
redning i å våkne opp og erkjenne sin sanne 
situasjon.  

◦ Alle budskapene til sendebrevsmenighetene har 
dette som mål. 

◦ Erkjenne våre tiltak/omveier for å slippe unna 
omvendelsen:  

 Høyt aktivitetsnivå som kompensasjon 

 Dyrkelsen av egen åndelighet  

 Osv.  

 

 



 SÅR FRA ÅNDSKAMPEN 
◦ Sendebrevsmenighetene kan være eksempler på 

hvordan menigheter blir såret i den åndskampen 
menigheten står i  

◦ Ef 6:10-20 taler om at den kristne/menighets-
legemet blir utsatt for Djevelens angrep/piler 

◦ Laodeikea, Filadelfia og Sardes er eksempler på 
menigheter som er skadet i sin evne til å gjøre de 
gjerninger Herren har behag i og kanskje i sin evne 
til utadvendt virksomhet.  (Jf. ”beinpartiet”)  

◦ Pergamon og Tyatira er skadet i sin evne til å ta 
oppgjør med falsk lære. (Jf. ”hodepartiet”)  

◦ Efesos og Laodikea er skadet i ”hjertepariet”, dvs. i 
det nære og intime fellesskap med Herren.   
 



 Menighetens funksjonalitet som Kristi 
legeme gjenvinnes bare ved å motta 
den legedom som Herren kan gi. 

 Det er ikke overflatiske forbindinger 
og menneskeskapte krykker 
menigheten trenger om den blir såret i 
åndskampen.  

 ”Men først og fremst Herrens 
dyptgående operative inngrep.” HØR, 
s. 25.  

 



 Jesus ønsker ikke å dele sin menighet med noen!  
◦ ”Alle budskapene til sendebrevsmenighetene taler 

egentlig om Herrens lengsel etter fellesskap med sitt 
folk, sin menighet. Alt som sies i disse budskapene har 
også dette som sin egentlige klangbunn. En del av 
utsagnene kan virke harde og krasse, ja, nesten som 
trusler, men de er der fordi Herren elsker sin menighet 
og vil ha inderlig fellesskap med den!” HØR, s. 25. 

 Hva kan bringe menigheten ut av det intime 
livsfellesskap med Jesus? 
◦ Lærdommen fra Laodikea-menigheten 

◦ Lærdommen fra Filadelfia-menigheten 

◦ Lærdommen fra Efesos-menigheten  

 



 Menighetens problem var lunkenhet, jf. 3:16. 
 Dette kan ha med sløvhet og likegyldighet. 
 Men kan også gå på det å være oppblandet, 

dvs. ha bestanddeler både av det varme og 
kalde i seg.  

 Her handler dette om å blande ”verdens 
måte” å tenke, vurdere og handle på inn i 
måten vi tenker menighet på. 

 Dette betyr ikke at man melder seg ut av 
verden, jf. Joh 15:17-19, men at man forstår 
hva forskjellen mellom ”verden” og 
”menigheten” handler om.  



 Kan handler om ”verdslighet”, jf. de sk. synde- 
og lastekatalogene i NT.  

 Kan handler om å ”tenke” kristenliv og 
menighetsliv etter denne verdens verdier, 
prinsipper og målestokker.   
◦ Utvikling og vekst som effektivitet, suksess og 

framgang. 
◦ Strategi og planlegging som vellykket 

organisasjonsutvikling. 
◦ Forståelse av synd preget av relativisme og humanisme.  
◦ Osv. 

 Laodikea-menighetens problem var at de hadde 
andre verdier og prinsipper å vurdere 
menighetslivet etter – enn det Herren hadde, jf. 
3:17.  

 



 Menigheten hadde en åpnet dør stående foran seg, 
men det ser ut til at de ikke kunne gå inn da de 
hadde ”liten kraft”, jf. 3:8. 

 Den åpnede døren kan gå på mange ting:  
◦ Til en bestemt tjeneste/oppgaver  
◦ Til nærere fellesskap med Herren 
◦ Osv., men sannsynligvis ikke frelsesdøren. 

 Kjent problem: Vi ser mulighetene og ”åpningene”, 
men får ikke gjort noe med det. 

 ”Ofte vet vi hva Herren vil og hva han ønsker, men vi 
har ikke kraft til å gjøre noe med det! Vårt problem er 
at vi har en enorm overflotd av solid kristen 
forkynnelse og kunnskap, men vi mangler ofte 
kraften til å gå inn døren til det overstrømmende 
livsfellesskap med Jesus og til å bringe Ordets- og 
bønnens livsoverskudd inn i vår egen og våre 
medmenneskers hverdag.” Hør, s. 30.   



 Efesosmenigheten har arbeidet, holdt ut, vært 
bevisste på sannheten (prøvd apostler), tålt 
mye og har ikke gått trett, men det hadde 
forlatt sin første kjærlighet, jf. 2:2-4. 

 Situasjonen kan ha vært den at velmenende, 
godt og positivt arbeid har tatt kvelertak på 
kjærligheten til Herren! 

 Arbeidet for Herren kan ha kommet i første 
rekke – og fellesskapet med Herren i andre 
rekke. 



 Ånden peker altså på et misforhold mellom 
kristen aktivitet/tjeneste/arbeid – og det 
indre liv med Herren.  

 Her er faktorenes orden nemlig ikke 
likegyldig. 

 Kristen tjeneste skal og må nemlig springe ut 
av det indre liv med Herren.  

 Blir arbeidet for Herren viktigere enn 
livsfellsskapet med Herren, vil dette på sikt 
tappe kristenlivet og menighetslivet for indre 
vitalitet og tiltrekningskraft.  
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 Hvorfor det å høre Åndens stemme er så 
viktig for en menighet og den enkelte kristne 
◦ Det får alvorlig konsekvenser å ikke høre, eller å 

høre, men ikke å bry seg  

◦ Viktig for å få med seg hva kristendom og kristenliv 
egentlig handler om  

◦ Viktig for å oppleve utvikling og vekst som ikke er 
mot, men i harmoni med Ånden vil for menigheten  

 Hvordan det er mulig å høre hva Ånden taler 
til menigheten 
◦ Åndens budskap må formidles  

◦ Det må skapes lydhørhet 

 

 



 Efesos, 2:5: Vend om og gjør dine første 
gjerninger! Ellers kommer jeg over deg og 
tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender 
om. 

 Pergamon, 2:16: Vend om! Ellers kommer 
jeg over deg og vil kjempe mot dem med 
sverdet som går ut av min munn.  

 Sardes, 3:3: Men hvis du ikke våkner, vil jeg 
komme som en tyv, og du skal ikke vite 
timen når jeg kommer over deg. 



 Lysestaken er her et symbolsk uttrykk for 
Herrens nærvær/åpenbaring i menigheten, jr. 
2:1; 1:13.  

 ”Når menigheten opphører å være et tempel 
for Herrens hellige nærvær, blir kun det 
menneskelige fellesskap igjen. Tradisjoner og 
minner, seder og skikker, former og liturgier, 
etikk og moral blir også værende. Men 
gudslivet og gudsåpenbaringen blir borte, - 
for åpenbaring forutsetter templet, stedet der 
Herren behager å åpenbare seg. ” (forts.) 



 ”Det nye testamentet lærer at menigheten 
nettopp er et slikt åpenbaringssted, et tempel 
for Herren. Flyttes lysestaken, betyr det intet 
mindre enn at menigheten opphører å være 
et åpenbaringssted, den reduseres til kun å 
fungere som et samlingssted for mennesker 
som for så vidt kan ha både læren, moralen 
og det kristelige aktivitetsmønster i orden, 
men som mangler hjertefellesskapet med 
Herren Jesus som selve forutsetningen for å 
leve i åpenbaringsfellesskapet med ham.” 
HØR, s. 38.  



 Å høre hva Ånden taler til menigheten er 
viktig fordi det bare er Ånden som kan 
fortelle oss hva det vi har fått del i egentlig 
handler om. 

 Budskapet til Laodikea-menigheten går på 
dette.  

 Kanskje man kan si at denne menigheten 
hadde fått en erfaring av kristentro som 
”overflateliv”, og Herren spør om lom til å 
komme inn på dypet i de laodikeakristnes liv 
og erfaringsverden, kap. 3:20.  



 Dette må være ett av Bibelens sterkeste 
uttrykk! Menneskesønnen og Gudssønnen, vil 
ha nådefelleskap og personfellesskap med 
oss i vårt hjerte. Han vil inn på dypet av våre 
liv med sin tilgivelse, sin renhet og sitt 
fellesskap. Han er ikke tilfreds med å være 
med bare som kristennavnets garantist for 
trosliv eller menighetsaktiviteter som kun 
beveger seg på menighetslivets og 
erfaringsverdenens overflate. Han vil på 
dypet! (forts.)  



 Dette er det også Ånden taler om for å få 
oss til å erkjenne og forstå hva 
kristenlivet egentlig dreier seg om. Og 
det er faktisk kun Ånden som kan hjelpe 
oss med dette. Ånden har nemlig som 
spesialoppdrag å herliggjøre eller 
forherlige Kristus, Joh 16:14. Dette gjør 
han både ved å bringe oss til Kristus – 
som erkjennende og bekjennende 
syndere, og ved å føre Kristus ”inn i oss” 
med alt det Jesus er av tilgivelse og 
livsoverflod.  
 



 I spenningen mellom overflateliv og 
dybdeerfaring befinner vi oss nok både med 
være menigheter og våre kristenliv den 
enkelte av oss. Dette er heller ikke problemet, 
å erkjenne at det er her vi befinner oss. Men 
problemet er å slå seg til ro på overflaten! Da 
blir menighetsliv noe som i hovedsak består 
av det kristne livssyn, utvalgte tankemodeller, 
skikker, aktiviteter, ytre former og en del ting 
til. Men livet er blitt borte, for livet er mer enn 
overflaten. Livet springer nemlig ut av 
hjertefellesskapet med Jesus Kristus. (forts.)  



 Det grønne livskraftige treet er nemlig mer enn 
hva du ser på overflaten, det har et rotsystem og 
en skjult verden som er avgjørende for treets 
synlige form og kvalitet. Kristne og menigheter 
som prioriterer overflaten framfor dybden, det 
synlige framfor det skjulte, den formelle lære 
framfor gudserfaringen, kan lett havne i samme 
situasjon som Laodikea-menigheten. Vi skal også 
merke oss at Ånden aldri starter på overflaten av 
våre liv, med de ytre rollene og formene. Han 
starter sin gjerning i og gjennom oss alltid på 
dypet! Fra dypet, fra det indre, fra 
hjertefellesskapet med Herren, vil han la det 
”renne strømmer av levende vann”, jf. Joh 7:38.   



 Det er avgjørende for en ”rett” utvikling av en 
menighet at vi er i stand til å høre hva Ånden 
sier om menighetens sanne situasjon og vei 
videre.  

 Røstene og meningene er i dag nemlig mange 
– om hva som er viktig, hvilken kurs 
menigheten bør velge videre, osv.  

 To forhold er viktig om vi skal kunne oppfatte 
Åndens budskap til oss i dag: 
◦ At Åndens budskap formidles eller forkynnes… 

◦ At vi blir lydhøre for å høre dette budskap 



 Guds ord i Bibelen er Åndens verktøy og 
”våpen”. 

 Jf. Ef 6:19 – Guds ”rhema” som er det av 
Ånden aktiviserte og virkekraftieg Gudsordet. 

 Derfor viktig at ordet ”får plass”, jf. Kol 3:16 – 
da har nemlig Ånden noe å arbeide med! 

 Får Ånden levendegjort Ordet, blir også 
erfaringen og formidlingen av det profetisk. 

 Ordets doble virkning blir dermed også 
tydelig, jf. Hebr 4:12-13. 

 



 Lydhørhet har med hvor du plasserer deg å 
gjøre! 
◦ Vi må ut av støysonen ofte – for å høre.  

◦ Idealstedet: i bønnen 

 Lydhørhet har ofte med tålmodighet og 
trening å gjøre.  
◦ Jf. den gamle radiotypen med halvmåneskive og 

dagens ”forhåndsinnstilte” radioer.  

◦ I den åndelige verden er radioen forhåndsinnstilt fra 
Guds side, men ikke fra vår…! 

◦ Ofte må det tålmodighet og trening til for å finne 
Åndens sendestasjon.  



 Det som sies skal prøves på innholdet, dvs. 
om det stemmer med Skriften/den 
apostoliske lære 

 Det som sies skal prøves på aktualiteten, 
dvs. om det treffer inn i en bestemt 
situasjon, om det ”løser problemer”  

 Det som sies skal prøves på om det 
stemmer med livet til den som formidler 
det, dvs. på etikken, moralen, karakteren, 
osv.  



 Hvorfor er det så viktig for en menighet å 
høre hva Ånden sier til menigheten til enhver 
tid? 

 Hvordan skal/kan en menighet kunne høre 
Åndens stemme/budskap?  

 Hva kan du tenke deg blir konsekvensen for 
en menighet som neglisjerer dette med å 
høre hva Ånden sier? 

 Hva tror du blir konsekvensen for en 
menighet  om den er bevisst på dette 
området og prioriterer det å høre fra Herren? 


