
Døpt i Ånd og ild 
Igjennom hele Det gamle testamentet ser vi profetier om at det skal 
komme en tid hvor Gud vil innstifte en ny pakt med mennesker. 

• Det vi ofte går glipp av når vi leser disse profetier er hvor tett knyttet disse 
profetier er til utgytelsen av Den Hellige Ånd og dåpen i Den Hellige Ånd. 

• Det som kommer tydelig frem er at Gud ønsket å gjenopprette relasjonen 
mellom Ham og oss — den relasjon som ble brutt når Adam og Eva syndet.  

- Han ønsket ikke bare å gjenopprette relasjonen — Han ønsket å bli ett 
med oss — Han ønsket et intimt og nært forhold — et forhold som kom 
til å forandre oss. 

 

Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal 
ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg 
skal gi dere Min Ånd i deres indre, og Jeg skal gjøre det så dere vandrer 
etter Mine lover og så dere holder Mine dommer og gjør etter dem. 
— Esekiel 36:26-27 

 

• Gud er hellig og om vi skulle ha fellesskap med oss måtte synden ikke 
bare sones — dens makt måtte brytes. 

- Han ønsket å legge sin Ånd inn i oss, og dette ville føre til en ny indre 
styrke som gjorde oss i stand til å ikke gi etter syndens dragning. 

- Dette taler Paulus om i Romerbrevet 8. 
 

For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn 
av kjøttet, det gjorde Gud ved å sende sin egen Sønn i syndig kjøtts 
lignelse og for syndens skyld: Han fordømte synden i kjøttet, for at 
lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer 
etter kjøttet, men etter Ånden. 
— Romerbrevet 8:3-4 
 
For dersom dere lever etter kjøttet, skal dere dø. Men hvis dere ved 
Ånden dreper legemets gjerninger, skal dere leve. 
— Romerbrevet 8:13 

 

Lyset blir klarere 
Når vi leser profetiene i GT ser vi klarere og klarere hva Gud ønsker 
å gjøre, og når vi kommer til Joel bringer Gud mer innsikt i hva det 
er Han ønsker å gjør. 
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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 

 

• I Joels profeti ser vi at Gud ønsker å utøse sin Ånd over ALT KJØD. Ikke 
kun Jøder, ikke kunne konger og profeter, ikke kun menn. 

- Resultatet ville blir profeti, syner og drømmer. 

- Dette var ofte en måte Gud kommuniserte med mennesker på, men i 
Den nye pakt ville dette ikke kun være reservert for prestene eller 
profetene. Med andre ord — nå kan vi alle høre fra Gud. 

 

Så kommer Johannes 
 

Jeg døper dere med vann til omvendelse, men Han som kommer etter 
meg, er mektigere enn jeg. For Ham er jeg ikke engang verdig til å bære 
sandalene. Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild. 
— Matteus 3:11 

 

 

Da alt folket ble døpt, skjedde det at også Jesus ble døpt. Og mens Han 
ba, ble Himmelen åpnet. Og Den Hellige Ånd kom ned over Ham i 
legemlig skikkelse som en due, og det lød en røst fra himmelen som sa: 
«Du er Min Sønn, Den Elskede. I Deg har Jeg velbehag.» 
— Luk 3:21-22 

 

I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om Ham nådde 
ut over hele landet der omkring. 
— Luk 4:14 

 

Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å forkynne 
evangeliet for de fattige. Han har sendt Meg for å helbrede dem som har 
et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde 
skal få synet igjen, for å sette undertrykte i frihet, 
for å rope ut et nådens år fra Herren. 
— Luk 4:18-19 
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Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg, han skal også 
gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, 
for Jeg går til Min Far. 
— Joh 14:12 

 

På den siste dagen, den store dagen i høytiden, sto Jesus fram, ropte ut 
og sa: «Om noen tørster, han skal komme til Meg og drikke. Den som 
tror på Meg, som Skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte 
strømmer av levende vann.» Men dette sa Han om Ånden, Den som 
skulle bli gitt dem som trodde på Ham. For Den Hellige Ånd var ennå 
ikke gitt, siden Jesus ennå ikke var herliggjort. 
— Joh 7:37-39 


