
Ikke mist troen på vekkelse 
Det har vært mange profetier om at det snart kommer vekkelse. 
Noen tror at dette er et nytt fenomen, men jeg kan huske når jeg var 
ung var også troen på at vekkelsen var like rundt hjørne stor. 

• Dette har ført til at mange har mistet troen både på vekkelse 
og på profetiske ord om vekkelse. 

o Selvfølgelig er ikke alle profetier om vekkelse fra Gud, 
men vi må ikke la personlige skuffelse kvele vår brann. 

• Det finns profetiske budskap om at den tid vi nå lever i er en 
vekkelsestid og noen av disse budskap kan vi fult ut stole på 
— for de står i Bibelen. 

 

Deretter skal det skje at Jeg skal utøse Min Ånd over alt kjød. Deres 
sønner og deres døtre skal profetere, deres gamle menn skal ha drømmer, 
og deres unge menn skal ha syner. Også over slavene og slavekvinnene 
skal Jeg utøse Min Ånd i de dager. 
— Joel 3:1-2 

 

• Kanskje du nå lurer på hva dette har med troen på vekkelse i 2020, men 
det kan Peter hjelpe oss med. 

- Du kjenner kanskje til hva som skjedde i på Pinsefestens dag i 
Apostlenes Gjerninger 2. Når Den Helligånd Ånd ble utgytt og de 
begynte å tale i tunger. 

- Når dette skjer, reiser Peter seg under Den Hellige Ånds inspirasjon og 
sier til de som er stimlet sammen for å se hva som skjer. 

Men Peter sto fram sammen med de elleve, hevet røsten og sa til dem: 
«Jødiske menn og alle som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere, og 
merk dere mine ord. For disse er ikke drukne, slik dere tror. Det er jo bare 
den tredje time på dagen. Men dette er det som ble talt ved profeten Joel: 
«Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at Jeg vil utøse av Min Ånd 
over alt kjøtt. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres unge 
menn skal se syner, deres gamle menn skal drømme drømmer. Og over 
Mine slaver og over Mine slavekvinner vil Jeg utøse Min Ånd i de dager. 
Og de skal profetere. 
— Apostlenes Gjerninger 2:17-18 

 

• Så sant Jesus ikke er kommet igjen og vi er blitt latt tilbake så er vi ennå i 
«de siste dager», og det betyr at vi har et løfte fra Gud om at den tid vi 
lever i er en tid hvor Han vil utygde av sin Ånd.  
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Hva med profetiene om trengsler? 
Når det kommer til de siste tider er det mange som har sterke meninger 
og generelt kan man dele folk inn i to grupperinger — de som tror 
på vekkelse i de siste tider og de som tror på trengsler. 

• Men begge grupper har gode og bibelske argumenter for det de mener og 
henviser også til skriftsteder for å bevise at de har rett. 

• Men når du finner to skriftsteder som motsier hverandre, så er det mer 
sannsynlig at det er noe du ikke forstår enn at Gud motsier seg selv. 

• Mer og mer så begynner jeg å forstå at hvis det er to skriftsteder som sier 
forskjellige ting, så kan det godt være at begge skriftstedene er sannhet.  

- David sier at summen av Guds ord er sannhet, men ofte så løsriver vi 
vers og tar dem ut av sammenheng, for å bevis vårt syn. 

 

Summen av Ditt Ord er sannhet, og hver eneste av Dine rettferdige 
dommer varer til evig tid. 
— Salme 119:160 

 

BÅDE OG 

Når det kommer til de siste tider tror jeg både på profetiene om at 
det i de siste tider skal bli harde tider og på profetiene om at de 
siste tider skal kjennetegnes av Åndsutgytelse.  

• Og jeg tror på begge deler for Bibelen taler om begge deler. 

• Når man ser rundt om i verden i dag så ser man at de steder hvor Guds 
Rike virkelig opplever fremgang ofte er i land hvor det er forfølgelse. 

• Samtidig som mørker blir mørkere så tror jeg lyset kommer til å skinne 
ennå klarere. 
 

Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer! Herrens herlighet stiger opp over 
deg. For se, mørket dekker jorden, og dypt mørke er over folkene. Men 
Herren stiger opp over deg, Hans herlighet åpenbares over deg. 
Hedningefolkene skal komme til ditt lys, og konger til glansen som er 
steget opp over deg. 
— Jesaja 60:1-3 

 

Jeg tror ikke «denne verden» kommer til å bli bedre og bedre, men 
jeg tror Guds folk kommer til å vokse i modenhet og styrke. 

• Ofte tar kristne Bibelens profetier om hvordan situasjonen kommer til å 
være i denne verden og bruker dem om hvordan tilstanden kommer til å 
være blant Guds folk — og motsatt. 


