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Resymé fra talen 

• Introduksjon 
o 2. Krøn 5,11-14. Herrens hus ble fylt av en sky – Hans herlighet. 
o Guds nærvær og åndelig liv. Visjon for Guds menighet i Trondheim: det 

lysende huset på toppen av fjellene, som alle folkeslag skal strømme til. 
Et sted preget av Guds nærvær. 

• Guds nærvær  
o Ikke så lett å gripe, forklare hva/hvem Den Hellige Ånd er. Vi ser Guds 

nærvær beskrevet på forskjellige måter gjennom Bibelen: 
o 2. Mos 3,1-6. En brennende busk. Hellig grunn, der Moses fikk møte 

Guds nærvær. Etter Moses’ møter med Gud, kunne folk merke at Hans 
ansikt skinte. Guds nærvær kan også ”henge seg på” oss, slik at vi blir 
skinnende lys i mørket. 

o 2. Mos 13,21-22. Skystøtten og ildstøtten. Guds nærvær ledet dem, og 
bør også lede oss. Nærværet ble også til beskyttelse for Israelsfolket, og 
så annerledes ut fra den andre siden. Slik kan det også være med Guds 
nærvær i våre dager. Ref også Apg 26,14. 

o 1. Kong 18,20-39. Herrens ild som falt ned på alteret. Brask og bram, en 
sterk manifestasjon. Ref Rom 12,1 som vår nytestamentlige parallell. 

o 1. Kong 19,11-13. En stille sus. Guds nærvær er ikke én bestemt ting. 
Mange uttrykk.  

• Gripe Guds nærvær 
o Joh 3,8. Vinden blåser dit den vil. Vi merker resultatene av nærværet 

(ref også Apg 5,15), men ikke lett å ”gripe det”. 
o Jesus var Guds nærvær da han gikk på jorden. Nå er Den Hellige Ånds 

nærvær synonymt med Guds nærvær for oss.  
o Eksempel fra kirkehistorien: Asuza Street i Los Angeles under den 

moderne pinsevekkelse. En sky av herlighet, som til og med barna 
ønsket å berøre. Brannvesenet som rykket ut flere ganger da det ble 
sett ild fra huset.  

 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Hvordan har du opplevd Guds nærvær i eget liv? Drøft ulike erfaringer i 
gruppa. 

• Finnes det andre eksempler i Bibelen på Guds nærvær, som vi lære noe av? 

• Hva tror du må til for at vi igjen kan få oppleve Guds nærvær ”fylle huset”, 
både vårt eget liv og når vi samles i menighetene? 


