
H E L M U T  H A U B E I L

At være fyldt med
Helligånden

”Forvent store ting fra Gud. Prøv store ting med Gud.”
William Carey

Skridt
TIL PERSONLIG 

VÆKKELSE



KOLOFON

Udgiver:
Original: “Schritte zur persönlichen Erweckung“
TOP Life Wegweiser-Verlag GmbH, Wien
Austrian Publishing House
ISBN: 978-87-7093-086-4

2. udgave på dansk
Trykket på Øko-Tryk ApS, Borrisvej 5B, 6900 Skjern,  http://www.oko-tryk.dk/

Oversættelse: Angela Jens og Merete Vedelsø
Tilrettelæggelse: Simon Eitzenberger, www.desim.de, Christian Stroeck,  
Konrad Print & Medien, www.konrad-medien.de

Kontakt for bestilling af hæftet på engelsk og tysk:
© Helmut Haubeil, Rosenheimer Str. 49
D-83043 Bad Aibling / Oberbayern – Tyskland
E-Mail: helmut@haubeil.net 
tlf: +49 (0)8061 4900 712

Translations: 
Europa: Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, fransk, fransk (Canada), tysk 
(original), ungarsk, italiensk, lettisk, norsk, polsk, brasiliansk-portugisisk, portugisisk, rumænsk, 
russisk, serbisk, slovensk, spansk , svensk, ukrainsk. 
Afrikansk: amharisk (Etiopien), kinyarwanda (Rwanda), kirundi (Burundi), swahili  
(Kenya/Tanzania), zulu (Sydafrika) 
Asiatisk: bahasa (Indonesien), forenklet og traditionelt kinesisk, filippinsk (Filippinerne), 
Indien: hindu, mizo, odia, telugu; mongolsk, thailandsk (Thailand), urdu (Pakistan), vietnamesisk; 
Under forberedelse: farsi (Iran), japansk, koreansk, singhalesisk (Sri Lanka), tonga-(Tongaøerne), 
tamil (Sri Lanka), 
“Oversættelse på andre sprog er ønskelig. Intesserede kan kontakte Helmut Haubeil.”

Websider:
www.steps-to-personal-revival.info og www. schritte-zur-persönlichen-erweckung.info 
Der er også opfølgningsbogen: ”Abide in Jesus”. Menupunkterne er på engelsk: Leader),  
How to generate interest? Share it, Development (udviklingen af bogen, Testimonies  
(mere end 100), Kontakt.

International Order Information:
Se side 2 for detaljer

Bibelen, Den Hellige skrift kanoniske bøger – Det danske Bibelselskab, København
Det gamle Testamente, 1931 – autoriseret
Det nye Testamente, 1948 - autoriseret



SKRIDT  
TIL PERSONLIG 

VÆKKELSE

At være fyldt med Helligånden



H E L M U T  H A U B E I L

At være fyldt med  
Helligånden

B E S T I L L I N G S  I N F O R M A T I O N

Russisk litteratur  
Christa Medien GmbH 
Pulverweg 6 
D-21337 Lüneburg (Germany) 
Telefon: +49 (0)4131 9835-580 
www.christa-medien.eu 
og www.christa-shop.eu 
E-Mail: info@christa-medien.eu

EU Internationalt 
Wertvoll leben 
Ziegeleistr. 23, D-73635 Rudersberg 
www.wertvollleben.com  
Email: info@wertvollleben.com 
Telefon: +49 (0)7183 - 3071332  
eller +49 (0)7183 - 3099847

Østrig 
TOP Life Wegweiser-Verlag  
Prager Str.287, A-1210 Wien/Vienna 
www.toplife-center.com 
Email: info@wegweiser-verlag.at 
Telefon: +43 (0)13199301-0

Østrig og Tyskland 
Adventist Book Center 
Bogenhofen, A-4963 St.Peter/Hart 
www.adventistbookcenter.at 
Email: info@adventistbookcenter.at 
Telefon: +43 (0)2294000

Schweiz 
Advent-Verlag 
Leissigenstr. 17, CH-3704 Krattigen 
www.av-buchshop.ch 
Email: info@adventverlag.ch 
Telefon: +41 33 654 1065

USA: 
Remnant Publications  
649 E. Chicago Rd  
Coldwater MI, 49036  
Telefon: 800-423-1319  
eller 517-279-13043, 
www.remnantpublications.com 
Adventist Book Centers 

Kanada 
Lucas Jurek 
118 G First Avenue North 
Williams Lake, BC, 
V2G 1Y8  
Email:lucasjurek@gmail.com  
Mobil: 250 983 - 2650 

Australien 
Colin Hone 
Booklets in English 
colin.hone@murrayhone.com.au

Filippinerne 
Allan D. Faina 
Email: allan@lightingtheworld.org 
SDA church  
Fidela Herrera Subd 
Bgy. Santol, Tanza, Cavite-4108 
Telefon: (63) 926 054 1175

Russland 
Source of Life Publishing House 
Vostochanya St. 9, Zaoksky 301000 
Tula Region, Russia 
Telefon: +78 73 42 01 01  
www.lifesource.ru 

T A L E R E  F O R  S E M I N A R E R :

USA og mange lande: www.spiritbaptism.org – start med at rulle ned på tysk 
Germany og Austria og Schweiz, Europa: www.steps-to-personal-revival.info –  
valg: tysk (German) version – Kontakt: – start med at rulle ned på  
Phillipines: Allan D. Faina, Email: allan@lightingtheworld.org, SDA kirke: Fidela Herrera 
Subd, Bgy. Santol, Tanza, Cavite-4108, tlf.: (63) 926 054 1175

Flere eksemplarer på dansk kan bestilles hos: Øko-Tryk ApS, Borrisvej 5 b, 6900 
Skjern, https://www.oko-tryk.dk/



H E L M U T  H A U B E I L

At være fyldt med  
Helligånden

Skridt
TIL PERSONLIG 

VÆKKELSE



I N H O L D S F O R T E G N E L S E

7
i n t r o d u k t i o n

SKRIDT TIL PERSONLIG VÆKKELSE
Blive fyldt med Helligånden

Hvorfor begyndte jeg pludselig og intensivt at beskæftigede  
mig med Livet med Helligånden?

9
k a p i t e l  1

DEN MEST DYREBARE GAVE FRA JESUS
Hvad lærer Jesus om Helligånden?
Kender du Jesu mest kraftfulde budskab?

Hvilken opgave har Helligånden?
Hvorfor behøver vi Helligåndens hjælp til karakterudvikling?

18
k a p i t e l  2

HVOR LIGGER KERNEN TIL VORES PROBLEMER?
Findes der en åndelig årsag? Skyldes det mangel på Helligånden?

39
k a p i t e l  3

VORE PROBLEMER KAN LØSES
Hvordan kan vi blive glæde og stærke kristne?  

Hvordan kan Helligånden fylde vort liv?



I N H O L D S F O R T E G N E L S E

53
k a p i t e l  4

HVILKE FORANDRINGER KAN VI FORVENTE?
Hvilken fordel er der ved at være fyldt med Helligånden?  

Hvad mister vi, hvis vi ikke beder om Helligånden?

72
k a p i t e l  5

NØGLEN TIL PRAKTISK ERFARING
Hvordan kan jeg implementere og opleve Guds løsning for mig?  

Hvorledes bør jeg bede, for at jeg kan være sikker på at være fyldt med Helligånden?

86
k a p i t e l  6

HVILKE ERFARINGER LIGGER FORAN OS? 
Personlige erfaringer og erfaringer i menigheder og i en union

97
k a p i t e l  7

INTERESSE OG DELING
”Den glæde, vi giver til andre, kommer tilbage til vore egne hjerter.” (Tysk ordsprog). 

Hvordan kan jeg hjælpe andre til at opleve ”liv og overflod” (Joh. 10,10)?

107
a p p e n d i x



VORHERRE HAR SELV GIVET  
OS BEFALINGEN: 1

LAD JER  
BESTANDIG FYLDE  

AF ÅNDEN! 2

1  Lad jer fylde af Ånden! (Ef. 5,18) [Citatet står på s. 74-75] E.G. White, Mount of Blessing,  
MB 20.3 (egwwritings.ord)

2  Ef. 5,18: Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg, 1999) S. 100f  
Se også s. 74-75.



Den 14 augusti 2011, da jeg var i Kandergrund/Berner Oberland, blev jeg pludselig 
klar over sammenhængen mellem årsag og virkning i forbindelse med vores 
unge. Jeg fandt frem til en åndelig årsag til, at vi mister en stor del af ungdom-
men. Jeg var meget påvirket af dette emne, idet jeg tænkte på mine børn og 
børnebørn. Efter denne tid beskæftigede jeg mig intensivt med dette 
spørgsmål. 

Nu har jeg den overbevisning, at den samme åndelige årsag ligger bag 
mange af vore egne problemer såvel som menighedens problemer. Årsagen 
er mangel på Helligånden. 

Såfremt dette er årsagen, bør vi priorite dette emne højt. Idet årsagen kendes 
og påvirkes, vil mange problemer formindskes eller løses. 

I N T R O D U K T I O N

SKRIDT TIL PERSONLIG VÆKKELSE
Blive fyldt med Helligånden 

Hvorfor begyndte jeg pludselig og 
intensivt at beskæftigede mig med 

Livet med Helligånden?
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Hvad siger andre om denne mangel: 
  Emil Brunner, Evangelisk reformeret teolog, skrev at Helligånden ”altid mere 

eller mindre har været teologens stedbarn”. 1
 D. Martin Lloyd-Jones: ”Hvi jeg får lov til at sige min ærlige mening, så fin-

des der hverken i fortid eller i nutid et emne, som i så høj grad er blevet forsømt 
som Helligånden. Jeg er sikker på, at vi her har at gøre med årsagen til den evan-
gelske tros svaghed.” 2

 LeRoy E. Froom: ”Jeg er overbevist om, at mangel på Helligånden er vort 
størst e problem.” 3

 Dwight Nelson: ”Vore menigheder har indtil udmattelse brugt kræfterne på 
at udvikle beundringsværdige metoder, planer og programmer, men hvis vi ikke 
indrømmer vores åndelige konkurs (mangel på Helligånden), som har ramt alt 
for mange af vore prædikanter og ledende ansvarlige, kommer vi aldrig ud af 
vort proforma 4-kristenliv.” 5

 Garrie F. Williams: ”Det ser ud til at Helligånden kun spiller en minde rolle 
– hvis Helligånden i det hele taget virker – i adventisters daglige liv og menighe-
dens tilstand. Og dog er Helligånden grundlaget for en kristens glæde og frugt-
bringende liv.” 

 A.W. Tozer: Hvis Helligånden var fjernet fra vores menighed i dag, så ville 95% 
af vore aktiviteter fortsætte, og ingen ville lægge mærke til forskellen. Hvis Hel-
ligånden var fjernet fra den tidlige menighed, så ville 95% af deres aktiviteter 
være stoppet, og enhver ville havde lagt mærke til forskellen.”  

Til at begynde med vil vi kaste et lille blik på nogle få udtalelser fra Jesus om 
Helligånden. 

1 Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg, 1999), Cover 
2 D. Martin Lloyd-Jones, Vollmacht, Telos-Taschenbuch Nr. 385, Marburg 1984, S. 72
3 LeRoy E. Froom, The Coming of the Comforter (Hagerstown, 1949), p. 94
4 Pro forma lat. ”tilsyneladende” Das aktuelle Fremdwörter-Lexikon
5 Udgiver Helmut Haubeil, Missionsbrief nr 34 (Bad Aibling, 2011), S. 3

INTRODUKTION8
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Tilbage til den ”første kærlighed” En søster skrev: Min veninde og jeg studerer for 
tredje gang bogen ”40 Dage i bøn” som forberedelse til Kristi genkomst. Sidelø-
bende læser vi også ”Skridt til personlig vækkelse”. Før vi opdagede bøgerne, var 
vores trosliv og bønneliv ikke mere det, som det var i begyndelsen. Vi længtes 
efter igen at finde den ”første kærlighed”. Vi har fundet den! Vi takker Gud af 
hele vores hjerte for dette. Det er så vidunderligt, hvordan vores kærlige Gud  
hører os og lader os mærke, hvordan hans Ånd er virksom – for os og for dem, som 
vi beder for. M.S. 

Jesus holdt indtog: En anden person skrev om disse bøger: ... De er blevet en 
stor og længe ventet velsignelse i mit liv. En søster fra vores menighed samt 
mange andre trossøskende følte vi, at der manglede noget i vores trosliv, men nu 
fik vi lov til at erfare, at Jesus holdt indtog i vore liv. Han begyndte at forandre os. 
Han bliver ved med det, og skridt for skridt drager han os nærmere til sig . S.K.

K A P I T E L  1

DEN MEST DYREBARE  
GAVE FRA JESUS 

HVAD LÆRER JESUS  
OM HELLIGÅNDEN?

Kender du Jesu mest kraftfulde budskab? 
Hvilken opgave har Helligånden? 

Hvorfor behøver vi Helligåndens hjælp til  
karakterudvikling?
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Jesu disciple spurgte: Hvordan kan Jesus udøve så stor en indflydelse? Beror 
det på hans bønneliv? Derfor bad de ham: ”Herre, lær os at bede.” Og Jesus besva-
rede deres bøn.

Hans bønneundervisning i Lukas 11,1-13 har tre dele: Fadervor, lignelsen om 
vennen, der anmoder om brød om natten og som højdtepunkt den vedvarende 
bøn om Helligånden. 

I lignelsen (v. 5-8) får en mand besøg midt om natten og har ingenting at 
sætte frem for gæsten. I sin nød går manden til sin ven. Han forklarer ham: ”Jeg 
har intet” og beder om brød. Han fortsætter med at bønfalde vennen indtil han 
får brød. Nu har han brød – livets brød – til sig selv og sin gæst. Nu har han til sig 
eget behov og har mulighed for at give det videre.

Nu forbinder Jesus denne lignelse (problem: Jeg har intet) med bønnen om 
Helligånden med at sige: Derfor ”Jeg siger jer: Bed, så skal der gives jer; søg, så 
skal i finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.” 

En speciel appell fra Jesus:
Bed derfor om Helligånden 

I dette enestående bibelvers opfordrer Herren Jesus os indtrængende om at bede 
om Helligånden. Jeg kender intet andet vers, hvor Jesus så inderligt og kærligt 
lægger os noget på hjerte. Dette sted vindes i hans undervisning om bønnen i 
Luk. 11,9-13. De afgørende ord har jeg fremhævet for at hans pointe tydeligt kan 
ses. 

Viser han os intet med dette: ”Og jeg siger jer: Bed, så skal der gives jer; søg, så 
skal i finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. Ti enhver, som beder, han får, og 
den, som søger, han finder, og den, som banker på, for ham skal der lukkes op. Fin-
des der mon nogen faer iblandt jer, som (vil give sin søn en sten, når han beder om 
brød, eller) når hans søn beder om en fisk, så istedet for en fisk, vil give ham en 
slange. Eller når han beder om et æg, mon han så vil give ham en skorpion? Når da, 
som er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke 
Faderen fra himmelen give Helligånden til dem, som beder ham!” 

Jesus bruger i dette korte afsnit udsagnsordet ”bed” seks gange; så erstatter 
han ordet ”bed” med udsagnsordet ”søg” – en aktiv handling – og to gange med 
”bank på” – som ligeledes er en aktiv handling.
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Viser han os ikke hermed, at vi skal foretage os noget, for at være fyldt af Hel-
ligånden? Den sidste gang han udtaler ”bed” er i den græske form i nutid samti-
dig med, at det er en vedvarende form. Det betyder, at det ikke er nok at bede 
bare en gang, men at vi må blive ved med at bede. For Jesus er bønnen ikke alene 
vigtig, men han forventer også, at vi skal bede hele tiden. Han ønsker helt sikkert 
gennem denne intense indbydelse at vække vores længsel efter Helligånden.

I bogen ”Kristi Lignelser” står der: Gud siger ikke, at vi bare kan bede én gang 
og så vil vi modtage. Han opfordrer os: ”Bed én gang, og det skal gives dig. Han 
byder os at bede. Hold ved i bøn unden at trættes. Vedholdende bøn bringer den, 
der beder ind i et mere inderligt forhold til Gud og giver ham større længsel efter 
at motage det, han beder om. 1 

Jesus giver derefter tre eksempler, som tydeligt viser, at måden at handle som 
beskrevet, er utænkelig selv for syndige jordiske fædre. Med dette vil han vise os, 
at det er endnu mere utænkeligt for vor Fader i Himlen ikke at give os Helligån-
den, hvis vi beder om det. Jesus ønsker at forsikre os, at vi modtager Helligånden, 
hvis vi beder i overenstemmelse hans anvisning. Gennem dette og andre løfter 
kan vi bede i tro og vide, at vi allerede har fået det, vi beder om. (1. Joh. 5,14.15  
Mere om dette i kapitel 5)

Denne unikke indbydelse viser os, at ifølge Jesus vil der mangle noget meget 
væsentligt, hvis vi ikke hele tiden beder om at blive fyldt med Helligånden. Han 
gør os tydeligt opmærksom på, at vi ubetinget har brug for Helligånden. Han 
ønsker, at vi altid modtager Hellige Åndens rige velsignelser.

Denne del af hans lære om bøn er en unik proces. Helligånden er Guds mest 
dyrebare gave. Det er gaven, som bringer alle andre gaver med sig. Denne gave er 
Jesu kroningsgave til sine disciple, og er et klart bevis på hans kærlighed. Jeg 
synes, det er forståeligt, at en sådan kostbar gave ikke påtvinges nogen. Lad mig 
udtrykke drastisk: Helligånden kommer ikke ”på udsalg”. Den gives til den, som 
overgiver sit liv til Jesus, til den, der lever i konstant hengivenhed. (Joh. 15,4.5) 
Hengivenheden kommer til udtryk gennem:

 f En længsel efter Gud (”om nogen tørster” – Joh. 7,37)
 f Tillid til Gud (”Den som tror på mig ... som skriften har sagt” – Joh. 7,38)
 f  Fuld overgivelse som følge af deres tillid til Gud (”til at bringe jeres legemer som 

et levende og helligt , Gud velbehageligt offer” – Rom. 12,1)
 f At følge Gud i alt (”dem, der adlyder ham” – Apg. 5,32)

1 E.G. White, Christi Gleichnisse, S. 108 / Kristi Lignelser, s. 137



12 KAPITEL 1 DEN MEST DYREBARE GAVE FRA JESUS

 f  At opgive sin egen vej og gå på Guds vej i overensstemmelse med Guds vilje 
(”Omvend jer og lad jer alle døbe hver især i Jesu Kristi navn” – Apg. 2,38)

 f  Ikke at planlægge noget forkert (”Havde jeg tænkt på ondt i mit hjerte, da 
havde Herren ej hørt” – Sal. 66,18) 

 f  At indse og indrømme vores store behov (”jeg har ikke noget” – Luk. 11,6)
 f At bede uafbrudt om Helligånden – Luk. 11,9-13

Ser vi ikke tydeligt i Guds forventning til os hvor dyrebar denne gave er? Når vi 
tænker på alle de nødvendige betingelser, vil vi sandsynligvis finde brist hos os 
selv. Derfor begyndte jeg på en ny vane: dagligt at bede om Helligånden i over-
ensstemmelse med Joh. 7,37 (”Om nogen tørster, han komme til mig og drikke.”) 2

 
Vi kan bede: ”Herre Jesus, jeg accepterer fuldstændigt forudsætningerne for 

at modtage Helligånden. Jeg beder af hjertet, at du – i dag – vil indfrie dem i mig.” 
Vores vidunderlige Gud hjælper os med at leve op til forudsætningerne.

Helligånden er kilden til et helt og fuldt liv
Hvad siger Jesus selv om årsagen til, at han kom til denne jord? 

”Jeg er kommen for at de skal have liv, og have overflod.” (Joh. 10,10)
Jesus ønsker, at vi allerede nu oplever dette nye liv, og at det nye liv fortsætter 

i himlen i Guds rige efter Jesu genkomst. 
Og han viser os, at kilden til et liv i overflod er Helligånden. ”Om nogen tørster, 

han komme til mig og drikke! Den, som tror på mig, fra hans indre skal der, som 
skriften har sagt, rinde strømme af levende vand. Det sagde han om den Ånd.”  
(Joh. 7,37-39)

”Strømme af levende vand” – er det ikke en passende illustration for et liv i 
overflod?

GavJesus et tilsvarende eksempel i sit liv her på jorden?
Vi ved at Maria blev frugtsommelig med Jesus gennem Helligånden (Matt. 1,18). Vi 
ved, at efter sin dåb bad han: ”og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse 
som en due.” (Luk. 3,22) Var det under disse omstændigheder nødvendigt og vigtigt 
for ham at begynde dagen med at modtage Helligånden? Jeg citerer E.G. White:

2 Det er meget værdifuldt at bede baseret på Guds løfter. Hvis du vil lære mere om dette, skal du læse 
kapitel 5 flere gange.]
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”Morgen efter morgen havde Jesus kontakt med sin himmelske Fader. Daglig 
modtog Han fra ham en ny dåb af Helligånden.” 3

I ”Mesterens efterfølgere” står: ”For den, som er indviet til at tjene, er det en 
vidunderlig trøst at vide, at selv Kristus dagligt søgte til sin Fader for at få forøget 
nåde; og fra dette samfund med Gud gik han ud for at styrke og velsigne andre.” 4

Jesus var virkelig et eksempel for os. Vi må stille spørgsmålet: Hvis Jesus daglig 
behøvede en forfriskning af Helligånden,hvor meget mere vigtigt er det så ikke 
for dig og mig?

Apostlen Paulus forstod fuldt ud hvad der lå Jesu på hjertet. I brevet til Efeser 
menigheden bekræfter Paulus i kapitel 1,13, at de blev beseglet med Helligånden, 
da de kom til troen I kapitel 3,16.17 formaner han dem til at blive stærke i Ånden. 
I kapitel 4,30 han spørger dem: ”Bedrøv ikke Guds Helligånd.” I kapitel 5,18, befa-
ler han som en bemyndiget apostel efesere og dermed også os: ”Lad jer fylde af 
Ånden.” 5 Ellers ”lad jere bestandig fyldes af Ånden”. Vi ser, at selv om vi modtog 
Helligånden, da vi blev omvend, har vi til stadighed behov for daglig fornyelse.
Det er vigtigt for en kristens åndelige liv og vækst dagligt at blive fyldt dagligt af 
Helligånden.

Vedrørende Ef. 5,18 stod der i sabbatskole-studiematerialet fra den 17.07.2014: 
”Hvad betyder det at blive døbt med Helligånden? I Apg. 1,8 forklarer Jesus selv 
dette med to lignende udtryk. ”I skal døbes med Helligånden” (Apg. 1,5), og ”når 
Helligånden kommer over jer” (Apg. 1,8). At blive døbt er at blive helt nedsænket i 
noget, som regel i vand. Det indbefatter hele personen. At blive døbt med Helligån-
den betyder at være helt under Åndens indflydelse, helt fyldt af Helligånden  
(Ef. 5, 18). Dette er ikke en ’engang for altid’ – oplevelse, men noget, der hele tiden 
skal fornyes. 6

Jesu afskedsord og Helligånden
Jesus ønskede at formidle glæde og håb til sine disciple med sine afskedsord ved 
at fortælle at Helligånden skulle komme i Hans sted. Joh. 16,7 siger Jesus noget 
meget overraskende til sine disiplene:

3 E.G. White, Signs of the Times, 21. november 1895, afsnit. 3
4  E.G. White, Apostles Gerninger, s. 34, Effatha.dk  
5 Udgiver Werner E. Lange, Unser größtes Bedürfnis (Lüneburg, 2011) S. 42
6 Syvende-Dags-Adventiskirkens sabbatskole-studiemateriale fra den 17.07.2014
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”Dog, jeg siger jer sandheden: det er gavnligt for jer, at jeg går bort. This hvis 
jeg ikke går bort, kommer talsmanden ikke til jer; men når jeg går herfra, så vil 
jeg sende ham til jer.”

En ny fordelagtig løsning
Jesus sagde noget forbavsende til sine disiplene: ”Det er gavnligt for jer, at jeg går 
bort.” Det betyder, at den nye løsning, at han er med os gennem Helligånden, 
giver os en fordel i forhold til hans personlige tilstedeværelse. På denne måde er 
han ikke begrænset, men kan være hos hver enkelt person, uanset hvor vedkom-
mende opholder sig. 

Et personligt vidnesbyrd fra en lærer og en  
af hendes elever som erfarer Guds kraft 

For omkring et år siden blev Helmut Haubeils ”Skridt til personlig vækkelse” ud-
leveret i min menighed. Jeg læste bogen på meget kort tid. Allerede mens jeg 
læste den, havde jeg flere oplevelser med Gud end nogensinde før, og det fasci-
nerede og opmuntrede mig.

I slutningen af hæftet fandt jeg følgende vejledning: 
”Pædagogisk forskning har vist, at det er nødvendigt at læse eller høre et 

sådant afgørende emne 6-10 gange, før man virkelig forstår det.”
Jeg kunne ikke glemme disse opmuntrende ord.
”Prøv det mindst en gang. Resultatet vil overbevise dig.” 

Jeg ønskede at opleve dette, og ved gennemlæsning tredje gang blev jeg gre-
bet af indholdet. Jeg følte en stor kærlighed til vores forløser, som jeg havde 
længtes efter i hele mit liv. Jeg læste hæftet seks gange i træk i løbet af to måne-
der, og resultatet var det hele værd.

Det var som om jeg kunne fornemme, hvordan det er, når Jesus nærmer sig os, 
og vi kan se i hans rene, gode og kærlige øjne. Denne glæde for vores frelser ville 
jeg ikke længere gå glip af.

Så snart jeg vågnede om morgenen længtes jeg efter morgenandagten for 
igen at opleve fællesskab med Gud. Om dagen bad jeg stille om, at Helligånden 
måtte hjælpe mig både med hensyn til mine tanker, samtaler og via mit eksem-
pel i forbindelse med min lærervirksomhed.
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Når et barn krævede min opmærksomhed og opføre sig derefter, gav Gud mig 
kraft og visdom til udfordringen.

Arbejdsdagene er siden blevet fyldt med Skaberens nærvær. Han hjælper mig 
bogstaveligt i hverdagen. Siden den tid beder jeg dagligt om morgenen og i løbet 
af dagen for at blive fyldt med Helligånden. Det er som om, man kommer tættere 
på himlen og allerede nu smager hvor dejligt det vil blive.

Mens jeg læste det lille hæfte, fik jeg den idé, at mine elever også skulle få del 
i denne oplevelse. 

Jeg underviser 10-15 årige på vores adventistiske privatskole Elia i Vorarlberg i 
Listau (Østrig). Derfor bad jeg om passende anledninger. En af mine smukkeste 
oplevelser omkring Helligåndens arbejde på unge hjerter kom kort tid derefter.

13-årig slagsbror og Helligånden
Erfaringen begyndte et år før jeg lærte brochuren om Helligånden at kende. En ny 
elev kom i skolen, og inden for få dage var vores fredelige fristed forvandlet til et 
sted med hårde kampe. Drengen var på dette tidspunkt 13 år, den største af bør-
nene og tilsvarende stærk. Meget af det, vi havde arbejdet med i løbet af skole-
året, og som havde båret frugt, syntes med et slag at være forsvundet. 

Lad ham selv fortælle det: ”Da jeg kom til min nuværende skole, havde jeg 
ingen idé om, hvad der ventede mig. På min anden skoledag lod jeg mig provo-
kere, idet jeg greb og klassekamerat og startede en kamp. Jeg slå ham, selvom 
han var betydeligt svagere end mig, skældte ham ud og ønskede, at jeg aldrig 
ville se ham mere. 

Senere indså jeg alle mine fejl og undskyldte, præcis som jeg altid havde gjort 
før. Efterfølgende havde jeg en samtale med den kvindelige skoleleder. I de føl-
gende måneder begyndte en proces i mig. Det var ganske mærkeligt, at denne 
proces ikke var startet tidligere, fordi jeg var søn af en præst. Jeg begyndte at 
bruge mere tid med Jesus.”

Jeg troede, at denne unge person ville have brug for særlig opmærksomhed. 
Han indså sine forkerte handlinger, fortrød og forsøgte igen; men i sin egen kraft 
lykkedes det ikke på lang sigt. Først var der næppe en dag, hvor han ikke var invol-
veret i slagsmål, men langsomt blev det bedre.

Efter 6 måneder mente han, at det var forbøn, der havde ført ham tættere på 
Gud. I mellemtiden var han selv begyndt med at bede om kraft om morgenen. 
Raserianfald og slagsmål aftog efterhånden.

11 måneder var gået siden han kom til os, og vi kunne lægge mærke til endnu 
flere forbedringer. Men hans vrede, hans udbrud af skældsord og hans næver,  
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var ikke altid under kontrol. Det var noget helt naturligt, fordi han forsøgte at 
vinde i sin egen kraft og med sin egen forstand. Til tider var det bedre, andre 
gange gik det slet ikke. Vore bønner opnåede meget, men hans holdning var endnu 
ikke rigtig, og vi manglede Åndens fornyende kraft.

Hvad hjalp det, hvis han indså sine fejl, forsøgte at tæmme sin vrede, men i 
næste øjeblik slå han igen? Netop på det tidspunkt, da jeg indså at jeg manglede 
visdom, kom den lille brochure i mine hænder. Den kom lige i rette tid. Så indså 
jeg, hvad vi manglede. Det var Helligåndens kraft. Vi havde endnu ikke bedt om 
Helligåndens hjælp!

Da jeg selv var grebet af budskabet i ”Skridt til personlig vækkelse”, tog jeg 
mod til mig og spurgte drengen, om han nogensinde havde bedt om Helligån-
den. Nej, det var ikke tilfældet. Så forsøgte jeg at gøre brochuren tiltrækkende for 
ham. Men han fik den ikke. Ønsket skulle komme fra ham selv.. Inden længde bad 
han om at få den.

Her er hans egne ord. ”I november gav min lærer mig den lille brochure ’Skridt 
til personlig vækkelse’. Jeg begyndte ivrigt at læse den. På det tidspunkt vidste 
jeg ikke virkeligt noget om Helligåndens virkninger.” 

Allerede den første dag havde han næsten slugt de to første kapitler, og da 
han havde læst hele brochuren, spurgte han mig om, hvor mange gange jeg 
havde læst den. Han begyndte straks at læse den igen og ville gøre, som der stod 
i hæftet: at læse det 6-10 gange.

Siden da har meget forandret sig. ... Fra December 2012 var der ingen flere 
slagsmål eller kampe – jeg kunne ikke fatte det. Drengene, han tidligere havde 
slået, blev hans venner.

Han er helt forandret – høflig og endog imødekommende. En form for stilhed 
og fred har indtaget pladsen i den tidligere vilde dreng. Hans skolekammerater 
kan bekræfte, at Gud er virksom. Han lader Gud arbejde med sig. Man kan se 
frugterne hver dag. Til Guds ære vil jeg gerne nævne at drengen besluttede sig 
for at blive døbt i juni 2013. Hvis dette ikke var Helligånden ...

Jeg har altid troet, jeg kunne håndtere ethvert barn ... og få det til at komme 
til fornuft. Tålmodighed, opmærksomhed og masser af samtaler ville få det til at 
lykkes. Det virkede imidlertid ikke på lang sigt. Derfor måtte Gud gribe ind og 
lære mig, at det er hans Ånd, som gør det umulige muligt.

Når denne dreng en dag er i himlen, ved jeg, at det er Gud, der har gjort det 
muligt. Da min forståelse ikke længere var tilstrækkelig, og jeg endelig indså, at 
jeg ikke kunne styre ham, begyndte Gud at arbejde med ham på en gennemgre-
bende måde. Det giver mig mod til at se, at der ikke findes håbløse tilfælde for 
Gud.
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Bøn: Fader i himlen, tak for den stærke opfordring fra Jesus til at bede om 
Helligånden. Jeg er ked af de tab, der er opstået på grund af mangel på 
Helligånden. Jeg har brug for denne guddommelige hjælp, for at Jesus må 
bliver større for mig. Der er ikke noget område i mit liv, hvor jeg ikke behøver 
Hans hjælp. Tak for Helligånden, at Han kan ændre min karakter og gøre mig 
egnet til Guds rige. Jeg overgiver mig med talt, hvad jeg er og hvad jeg har. 
Tak fordi du tager imod mig og jeg takker for din velsignelse. Hjælp mig med 
at vokse i Helligåndens erkendelse. Amen.
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MANGELENS ÅRSAGER
Bibelens svar er: ”I begærer og får intet; I myrder og misunder og opnår ikke noget. 
I lever i kamp og strid, og I får intet, fordi I ikke beder” [efter den kødelige natur] 
(Rom. 8,5-7); ”I beder, og I får ikke, fordi I beder dårligt, kun for at ødsle det bort i 
jeres lyster.” (Jak. 4,2.3)

Vor Herre Jesus har kærligt og indtrængende opfordret os til at bede om Hel-
ligånden (Luk. 11,9-13). Vi forstår, at vi skal gøre dette konstant. I kapitel 3 vil vi 
studere gå nærmere ind på det. 

”De taler om Kristus og Helligånden, men får alligevel intet ud af det. De over-
giver ikke sig selv til Kristus og Gud. Ånden Vi kan ikke gøre brug af Helligånden. 
Ånden skal gøre brug af os.” 7 

Som en menighed har vi bedt om vækkelse igennem nogen tid. Det er meget 
værdifuldt. Ellen White sagde: ”Det er Helligåndens fylde, som vi behøver i dag.” 8 

7 E.G. White, Jesu Liv, s. 490, 1. afsnit
8 E.G. White, Manuscript Releases, vol. 7 (www.egwwritings.org), p. 267

HVOR LIGGER VORES  
PROBLEMERS KERNE? 

Findes der en åndelig årsag? 
Skyldes det mangel på Helligånden?

K A P I T E L  2
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Hvorfor hungrer og tørster vi ikke efter Helligåndens gave, når vi ved, at vi 
modtager kraft igennem Ham? Hvorfor taler vi ikke om Ham, hvorfor beder vi 
ikke om Ham, og hvorfor prædiker vi ikke om Ham?” 9

Men det handler ikke bare om at bede om vækkelse, men – som Mark Finley siger 
– ”om at praktisere vækkelsens elementer”. 10 Må jeg indbyde dig til at tage skridt, 
der fører til personlig vækkelse? Det vil lede dig til et liv med mere kraft og fylde.

For det første må vi analysere problemet. Vi vil gøre det grundigt, ellers er der 
fare for, at vi opfatter, at en ændring ikke er nødvendig eller vigtig. Dernæst vil vi 
se på Guds løsning, som giver os en enorm velsignelse. Endelig vil vi se på, hvor-
dan vi kan omsætte og opleve dette.

Mangel på Helligånden blandt os betyder bestemt ikke, at alt, hvad vi har 
gjort, er forgæves. Der har været og der er meget god planlægning og gode pro-
grammer. Herren har med sikkerhed velsignet vores menneskelige indsats. Her-
ren alene ved, hvor meget bedre resultaterne kunne være, og hvor meget bedre 
situationen kunne være, hvis vi ville leve med et tættere forhold til Helligånden.

Det ville være gået og vil i fremtiden gå i den retning, som Henry T. Blackaby 
formulerede: 

”Han (Gud) ville opnå mere på seks måneder gennem et folk, som er overgivet 
til Ham, end vi kunne gøre uden Ham i 60 år.” 11 

Pointen er at gå den rigtige vej under Guds vejledning og at have en høj grad 
af effektivitet i denne gerning. Dette er tilfældet, når vi er fyldt af Helligånden.

TRE GRUPPER AF MENNESKER OG 
DERES PERSONLIGE FORHOLD TIL GUD

Guds ord skelner mellem tre grupper af mennesker, når det galder deres person-
lige forhold til Gud. Inden for hver af disse er der dog mange nuancer alt efter 
opdragelse, karakterudvikling, alder, kultur, uddannelse mv. Men på baggrund af 
alle forskelle findes der kun tre mulige grundholdninger i forhold til Gud.

 f Ingen forhold – Bibelen kalder dette det naturlige menneske
 f Ægte forhold – Bibelen kalder denne person åndelig 
 f Et delt eller tilsyneladende forhold – Bibelen kalder dette menneske kødeligt 

 9 E.G. White, Testimonies for the Church, Bind 8 (www.egwwritings.org)
10 Mark A. Finley, Belebe uns neu (Lüneburg, 2011), S. 25 (Revive Us Again, PPPA 2010)
11 Henry T. Blackaby, Den Willen Gottes erkennen und tun (Kassel, 2002), S.31 / Experienting God 

(Nashville, 1990)
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Betegnelser ”naturlig”, ”åndelig”, ”kødeli” indeholder i denne forbindelse in-
gen vurdering i Guds ord. De beskriver kun et menneskets personlige forhold til 
Gud 

De tre grupper er beskrevet i 1. Kor. 2,14-16, og 1. Kor. 3,1-4. Vi vil her kun kort 
omtale det naturlige menneske. Han lever i verden. Et hurtigt blik på de to grup-
per i menigheden hjælper os til at forstå, hvor problemet hovedsageligt ligger 
skjult. Det vigtigste er, at jeg indser, hvilken gruppe jeg tilhører. Derfor er vores 
overvejelser også en hjælp til selverkendelse. Vi vil betragte vores eget liv og ikke 
andres.

Hvad er kriteriet for placeringen inden for den ene eller den anden gruppe? Vi vil 
fastslå at placeringen i hver af de tre grupper afhænger af den enkeltes person-
lige forhold til Helligånden.

DET NATURLIGE MENNESKE
”Men et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der stammer fra Guds Ånd; thi det 
er ham en dårskab, og han kan ikke forstå det, thi det må bedømmmes åndeligt.”  
(1. Kor. 2,14)

Det naturlige menneske har absolut intet forhold til Helligånden. Han lever i 
verden og stiller ikke nogen spørgsmål om Gud eller kun meget sjældent.

DE ÅNDELIGE OG DE KØDELIGE ER I KIRKEN
Disse to grupper præsenteres hovedsageligt i 1. Kor. 2 og 3 ligesom i Rom. 8,1-17, og 
i Galaterne 5 og 6. Vi bør lægge mærke til, at kriteriet for disse to grupper er deres 
forhold til Helligånden. Det er Guds plan, at Helligånden skal være vores kontakt 
med himlen (Matt. 12,32). ”Hjertet må være åbent for Åndens indflydelse, ellers 
kan vi ikke modtage Guds velsignelse.” 12 

12 E.G. White, Leuchtende Spuren (Hamburg 1959), Vändpunkten, s. 318, 322
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DET ÅNDELIGE KIRKEMEDLEM 
Lad os læse 1. Kor. 2,15.16:

”Den åndelige derimod kan bedømme alt, men selv kan han ikke bedømmes af 
nogen. Thi hem har lært Herrens sind at kende, så han skulle kunne undervise ham
(Es. 40,13)? Men vi har Kristi sind.”

Det åndelige menneske er den sande kristne. Han kaldes ”åndelig”, fordi han 
er fyldt med Helligånden. Også her er forholdet til Helligånden kriteriet for 
placeringen som en åndelig person Han har et godt og voksende forhold til 
Helligånden. Jesus er ”i centrum i hans liv”; Nogle gange siger vi, at Jesus sidder 
på vores ”hjertets trone”. Den åndelige person er helt overgivet til Jesus, og dette 
bekræftes ved en daglig overgivelse til Jesus hver morgen med alt, hvad han er og 
alt, hvad han har. I budskabet til Laodicea hedder han ”varm”, i lignelsen om de ti 
jomfruer, kaldes han ”viis”. Rom. 8,1-17 og Gal. 5 siger endnu mere om ham. Han 
oplever et ”liv i overfl od” (Joh. 10,10) ellers som Paulus udtrykker det ”åt I kan fyl-
des med hele Guds fylde.” (Ef. 3,19) eller ”og i denne fylde har I del” (Kol. 2,10.)

Det kødelige menighedsmedlem
En person kan være medlem i kortere eller længere tid og stadig være en kødelig 
kristen. Hvis du på et tidspunkt pludselig fi nder ud af, at du er en kødelig kristen, 
så behøver du ikke at græmmes over det, men på trods af det bliv hellere glad, for 
så har du mulighed for at ændre det med det samme. Jeg er overbevist om, at de 
fl este kødelige kristne er uvidende om deres tilstand og har et ønske om større 
erfaring angående deres tro. Deres uvidenhed er ofte uforskyldt. Husk på, at du 
vil opleve stor glæde gennem et liv med Kristus og Helligånden i dit hjerte. (Jesus 
i Johannes 15,11, ”og jeres glæde kan blive fuldkommen”). Gennem denne foran-
dring vil du skridt for skridt opleve dette ”liv i overfl od” (Johannes 10,10 – mere 
om dette senere) og du vil have et grundfæstet håb om evigt liv. 

Bøn: Himmelske Far, gør mig villig til at stille mig selv dette spørgsmål. 
Hvis jeg er en kødelig kristen, så beder jeg dig inderligt: Hjælp mig at erkende 
dette nu. Gør mig villig til at være indstillet på at følge dig i alt, hvad du vil. 
Jeg beder dig om et lykkelig kristenliv, som du har lovet og om evigt liv. Jeg 
beder dig om at forny mit hjerte. Tak fordi du hører min bøn. Amen. 
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1. Kor. 3,1-4 er der et ord fra apostelen Paulus til kødelige kirkemedlemmer: ”Og, 
brødre, jeg kunne ikke tale til jer som til åndelige, men kun som til kødeligsindede, 
som til spæde børn i Kristus. Mælk gav jeg jer at drikke, ikke fast føde, thi I kunne 
endnu ikke tåle den; ja, I kan det ikke engang nu, fordi I endnu er kødelige. Når der 
nemlig er misundelse og splid iblandt jer, er I så ikke kødelige og vandrer på men-
neskevis? Thi når en siger: ’Jeg er tilhænger af Paulus,’ og en anden: ’Jeg er tilhænger 
af Apollos’, er I så ikke ’mennesker’?” 

Kan vi ikke klart mærke her, at kriteriet placeringen i denne gruppe er det per-
sonlige forhold til Helligånden? Apostlen Paulus taler i disse få vers om, at brød-
rene i Korinth er kødelige. Hvad betyder kødelig? Det betyder: Denne person lever 
af kødets kraft, d.v.s. af de normale kræfter og evner, som et menneske har. Der-
udover betyder det, at han ikke er fyldt med Helligånden eller i det mindste ikke 
i tilstrækkelig grad. 

Mange tror, at denne gruppe kun består af mennesker, der lever i grov synd. 
Men det er mange forskellige varianter af synd i denne gruppe. Jeg vil endnu 
engang understrege, at der er mange variationer i alle grupper.

Paulus tiltaler de kødelige mennesker som ”kære brødre”. Det viser, at det 
handler om medlemmer af menigheden. Paulus kunne ikke tale til dem ”som til 
åndelige mennesker”. Det betyder: De var ikke eller ikke i tilstrækkeligt grad fyldt 
med Helligånden. Han var nødt til at tale til dem ”som spædbørn i Kristus”. Det 
betyder, at de ikke var vokset i troen, som de burde. Man kan have stor bibelkend-
skab, men på trods af dette uden åndelig modenhed. Den åndelige vækst har 
med vores fulde hengivelse at gøre og med et konstant liv i Helligånden. Det var 
forbundet med stor bekymring for Paulus at løse problemet med kødelig kristen-
dom i menigheden i Korinth.

Der er der mange kristne, der føler sig utilfredse, skuffede, føler de mangler 
mening eller oplever konstante anstrengelser vandring med Gud.

Andre kødelige kristne er blevet vante til denne tilstand og har således fundet 
sig til rette med dette og er helt tilfredse. Måske siger de: ”Vi er bare syndere! Det 
kan man ikke gøre noget ved.”

Derimod kan andre kødelige kristne være begejstrede. De er glade for, at de 
har lært sandheden i Bibelen at kende. Kødeligt sindede medlemmer af menig-
heden kan være meget aktive og endda have ledende stillinger i menigheden. De 
kan endog udføre et stort arbejde for Gud.

Matt. 7,22.23: ”Mange skal sige til mig på hin dag: ”Herre Herre! Har vi ikke pro-
feteret ved dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn, og har vi ikke 
gjort mange undergerninger ved dit navn?” Og da vil jeg sige dem rent ud: ”Jeg har 
aldrig kendt jer; vig bort fra mig, I, som øver uret.”
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Hvad er problemet? Jesus siger, at han ikke kender dem. De havde ikke et ægte 
forhold til Kristus, men kun et tilsyneladende forhold. Enten overgav de ikke  
deres liv til Jesus eller også opretholdt de ikke deres forhold til Ham. Jesus  
boede ikke i deres hjerter gennem Helligånden. De havde således ikke nogen  
personlig forhold til Kristus. 13 ”Der findes også et tilsyneladende forhold til  
Kristus.” Hvornår er Kristus ikke i os? Jeg har læst et alvorligt ord om dette. Før 
jeg nævner dem, vil jeg gerne påpege, at vi gennem et liv med Helligånden kan 
undgå det, som vi nu læser:

”Et liv, der ikke er i overensstemmelse med Kristi Ånd, benægter ham, uanset 
hvilken bekendelse han aflægger. Kristus kan nægtes ved at tale dårligt om 
nogen, gennem tåbelig tale, såvel som gennem uoprigtige og uvenlige ord. Man 
kan benægte ham ved at undgå livets byrder og engagere sig i syndige fornøjel-
ser. Kristus nægtes også af den, som tilpasser sig verden, har et uhøfligt adfærd, 
som vender sig til sine egne overbevisninger, er selvretfærdig, holder fast ved 
tvivl, har unødige bekymringer og bekymrer sig om dystre tanker. Gennem alt 
dette beviser et menneske, at Kristus ikke bor i ham.” 14

Dette kan hurtigt ændre sig gennem Guds nåde. Vi henviser til emnet i tredje 
og femte del.

Hvorfor er det så vigtigt at overgive sit liv til Gud?
Guds ord siger: ”Så formaner jeg jer da, brødre! Ved Guds barmhjertighed, til at 
bringe jeres legemer som et levende,helligt, Gud velbehageligt offer; detter er jeres 
åndelige gudsdyrkelse.” (Rom. 12,1)

”Kristus ønsker at befri os (fra vores eget tyranni, for slaveri under synd). Men 
det kræver en fuldstændig omdannelse og fornyelse af vort væsen. Derfor skal vi 
overgive os til Herren. 15 Vores ego er fornærmet, misundeligt, vredt, bærer nag 
osv. Gud ønsker at befri os fra denne holdning?

”Han (Gud) inviterer os til at overgive vores jeg til ham, så han kan fuldføre sit 
værk i os. Det er derfor vores valg, at vælge mellem konstant slaveri under synden 
og Guds børns vidunderlige frihed.” 16

13 E.G. White, Jesu Liv, s. 495 / Das Leben Jesu, S. 679 (676) / Desire of Ages, p. 676
14 E.G. White, Vândpunkten, s. 358 / Desire of Ages, p. 360
15 E.G. White, Der Weg zu Christus. S.30 (Kapitel Hingabe) / Skridt til Kristus
16 E.G. White, Leuchtende Spuren (Hamburg, 1959), S. 30 / Steps to Christ, kapitel om helligelse
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Vores første overgivelse besvarer Herren med genfødselen (Joh. 3,1-21).Deref-
ter handler det om at forblive i overgivelsen (Joh. 15,1-17). Mere om det i del 3. 
Morris Venden skriver om overgivelsen af vores liv:

”En delvis overgivelse er ikke en ægte overgivelse. Man kan ikke overgive en 
lille del til Kristus, så lidt som du kun kan være lidt gravid. Man er enten overgivet, 
ellers er man ikke. Der findes ingen mellemting.” 17

Om den daglige overgivelse læser vi hos Ellen White:
”Kun de, som vil være Kristi medarbejdere, kun de, som vil sige: Herre, alt, 

hvad jeg har, og alt, hvad jeg er, tilhører dig, vil blive anerkendt som Guds søn-
ner og døtre.” 18

Du kan således være i menigheden og stadig gå fortabt. Hvilken tragedie! Lig-
nelsen med de ti brudejomfruer og Laodikea budskabet viser også dette. 19

Hvorfor er det så svært at identificere et kødeligt kristent liv? 
Eftersom også den kødelige kristnes liv er fyldt med ”religion”, erkender han ikke, 
at han mangler noget afgørende, nemlig det inderlige, frelsende fællesskab med 
Gud. Medmindre Kristus får lov til at bestemme helt i livet, står Han uden for dø-
ren og banker på. (Åb. 3,16) Og han siger: ”Hvis ikke dette ændrer sig, udspyer jeg 
dig ud af mind mund.” 

Også noget andet spiller en rolle: På grund af vores fast forankrede læresatnin-
ger, som alene bygger på Bibelen, har vi stærke overbevisninger. Det er desuden 
vigtigt, at vi er åbne for yderligere viden og indsigt. Vi er overbevist om, at vi tror på 
sandheden, og det gør os begejstrede. Vi har dybtgående bibelsk forståelse, og vi 
siger de rigtige ting. Det gør det derfor svært for os at identificere problemet med at 
være kødelig. Har vi nogensinde oplevet at leve med Helligånden? Hvis vi ikke har 
oplevet det, vil vi så kunne mærke forskellen?

En pastor skriver: ”Jeg har lige haft en telefonsamtale med en trosøster, som 
deltager i vores program ’40 days of prayer’ (Mere om ’40 days of prayer’ i kap. 5). 
Hun sagde, at dette helt havde forandret hendes liv. Hun havde gennem hele sit 

17 Morris Venden, 95 Thesen über die Erlösung aus dem Glauben (Lüneburg, 2009), S. 51 / 95 Theses on 
Righteousness by Faith (PPPA, 2003)

18 E.G. White, Das Leben Jesu (Hamburg, 1973) S. 620 / The Desire of Ages, p. 623 / Den Store Mester,  
s. 353

19 Helmut Haubeil, In Jesus bleiben, Kapitel 2: ”Hingabe an Jesus”
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”Så formaner jeg jer da, brødre! Ved Guds barm
hjertighed, til at bringe jeres legemer som et leven
de,helligt, Gud velbehageligt offer; detter er jeres 
åndelige gudsdyrkelse.”” ”

liv spurgt sig sev, hvad det var, som manglede i hendes trosliv. Nu vidste hun det: 
Helligånden. Jeg ville ønske, at du havde hørt hendes vidnesbyrd. Hun sagde, at 
hun for første gang nu lægger mærke til, at hun har et personligt forhold til Gud. 
... Andre havde også lagt mærke til forandringen i hendes liv.” 20 Vi ser desuden i 
dette vidnesbyrd, at man kan mærke, at det er mangler noget, men man ved ikke, 
hvad det er, der mangler. Mange har en længsel om noget mere, men de ved ikke, 
hvad det er, og hvordan de kan få det.

Jeg er taknemmelig for, at ordet ”endnu” forekommer to gange i 1. Kor. 3,1-4.  
”I er endnu kødelige.” Det viser os, at det er muligt for den kødelige at blive ånde-
lig. Ingen må forblive kødelig. Eftersom han er i menigheden, har han god mulig-
hed for at indse det og forandre det. Lad os senere tale om, hvordan vi bliver 
åndelige.

Et andet synspunkt handler om misundelse og stridigheder, eller som det 
siges: ”Når der nemlig er misundelse og splid iblandt jer, er I så ikke kødelige 
og vandrer på menneskevis?” Denne adfærd anses af Paulus, for at kødelige me-
nighedsmedlemmers levevis – som andre mennesker også lever – og ikke et liv 
levet med Helligånden. De kan fungere som et naturligt menneske, men det sker 
i religiøs indpakning. Kunne det tyde på, at spændingen i menigheden hoved-
sageligt kommer fra kødeligt sindede menighedsmedlemmer (Jud. 19)? Har vi 
ikke set, at der var rivaliserende grupper på Jesu tid? Det betyder, at allerede 
dengang var der spændinger mellem de forskellige grupper, f.eks. farisæerne og 
sadukæerne. Men begge men var overbevist om, at de havde den korrekte Bibel 
forståelse og den rette indstilling. Men Jesus viser os, at begge var kødelige, dvs. 

20 Email til Helmut Haubeil, 15. Februar 2012
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ikke fyldt med Helligånden. Dette er også muligt i dag. Selv tilsyneladende inder-
lige kristne kan være kødelige.

Desværre ser vi også i dag gennem farvede biller, ofte opdelt i konservative og 
liberale holdninger. Den tilsyneladende fordel er, at betragteren ser sig selv i et 
gunstigt lys. Men den bibelske klassifikation ”kødelig eller åndelig”, udfordrer os 
til at tage standpunkt – åndeligt standpunkt. Vi bør også gøre det for vores eget 
bedste. – Husk på, hvad Guds ord så klart siger til os i Gal. 6,7.8: 

”Far ikke vild, Gud lader sig ikke spotte! Thi hvad et mennesk sår, det skal han 
også høste. Thi den, der sår i sit kød, skal høste fordærvelse af kødet, men den, der 
sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden.” 

Det kødelige menneske ønsker at følge Jesus og behage Ham, men han har 
ikke overgivet hele sit liv eller – hvis han har gjort det- har han på en eller anden 
måde trukket sig tilbage (Gal. 3,3, Åb. 2,4-5). Det betyder, at han – formentlig 
ubevidst – gerne vil leve efter Guds vilje og samtidig efter sine egne forstillinger. 
Men det er ikke muligt. I sidste ende bestemmer han over sit eget liv. Han 
forsørger at leve med to sjæle i samme bryst. Er det muligt at Gud kan sende 
Helligånden i sådan en situation? Jak. 4,3 giver svar: ”I beder, og I får ikke, fordi I 
beder dårligt, kun for at ødsle det bort i jeres lyster.” Jeg er kommet til den konklu-
sion, at det betyder at bede med en kødelig indstilling. Ville et svar på en sådan 
anmodning ikke forstærke personens ego? Dette menighedsmedlem lever som 
et normalt menneske med sine egne kræfter og evner. I Åb. 3,16 betegnes denne 
tilstand som ”lunken” og i Mattæus 25 betegnes personen som en ”dåre”.

Hvorfor kalder Jesus kødelige menighedsmedlemmer for lunkne? 
Hvordan kan det være det at mange kristne mangler Helligånden i deres liv? For 
at besvare dette spørgsmål, skal vi først og fremmest beskæftige os med fæno-
menet Laodikea. Hvorfor betegnede Jesus de troende i Laodikea som lunkne? 
Han gav selv en klar henvisning: ”Se, jeg står for døren og banker ...” (Åb. 3,20). 
Jesus var ikke i centrum af disse troendes liv, men Han stod udenfor. Hvorfor kom 
Han ikke indenfor? Fordi han ikke var blevet budt indenfor. Han skaffer sig ikke 
selv adgang. Han respekterer vores frie vilje. 

Hvorfor lader troende mennesker Jesus stå uden for døren? Der findes for-
skellige årsager. Nogle bevæger sig i deres tro på et rent intellektuelt plan som 
Nikodemus. De forstår ikke, hvad det egentligt drejer sig om i kristenlivet, nem-
lig vores fulde hengivenhed til Gud. I forlængelse af det svarer Han med en  
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nyfødsel (Se Joh. 3,1-10). I andre tilfalde er ”prisen” for at følge efter Jesus for høj, 
for da ville de være tvunget til at opgive for meget, ligesom tilfældet var med 
den rige unge mand. (Se Matt. 16,24.25) At følge efter Jesus kræver selvfornæg-
telse og vilje til at ændre sit liv, en fuldstændig hengivenhed til Gud. (Rom. 12,1). 
At lade Jesus stå udenfor kan skyldes skødesløshed, manglende tid til personlig 
fællesskab med Ham. 

Jeg gentager: Jesu begrundelse for lunkenheden i Åb. 3,20 er: ”Se, jeg står foran 
døren.” Jesus er derfor ikke i centrum af dette liv, men udenfor eller på sidelinjen. 
Husk: ”Ingen kan tjene to herrer.” (Matt. 6,24) Enten er det dig, som bestemmer 
over dit liv eller også er det Jesus. Så lunkenheden afhænger af dit personlige 
forhold til Kristus. På andre områder behøver personen slet ikke at være lunken. 

Et eksempel: En mand kan gøre en stor indsats vedr. sit job og samtidig 
forsømme han sin kone. Han er engageret i sit erhverv, men lunken i deres 
ægteskabelige forhold. Han kan endda være et meget engageret menigheds-
medlem, en meget travl menighedsleder, præst eller forstander og stadig være 
lunken i sit forhold til Kristus. Man kan være så involveret i gennemførelsen af 
mange opgaver, at man forsømmer sit personlige Kristus-forhold. Det er lunken
heden, som Jesus vil afhjælpe. Faren er, at man er så intenst involveret i arbejdet 
i Herrens værk (menigheds – og missionsaktiviteter), at man forsømmer værkets 
Herre. 

LIGNELSEN OM DE TI BRUDEJOMFRUER
Lad os kaste endnu et blik på lignelsen. Hvad viser lignelsen om de ti brude-
jomfruer os, når det gælder de åndelige og kødelige brudejomfruer? 

 f Alle ti var brudejomfruer
 f Alle havde lamper
 f Alle gik ud for at møde brudgommen
 f Alle var i forventning af hans komme
 f Alle faldt i søvn
 f Alle hørte råbet og vågnede
 f Alle gjorde deres lamper i stand
 f Alle lamper brændte
 f Halvdelen konstaterede: Vore lamper er ved at gå ud. 

Men alle lamper bruger olie. Efter en kort periode bemærkede de fem: Vore 
lamper går ud. De fem brudejomfruers lamper, der bare brændte en kort tid viser 
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os, at de tilsyneladende havde noget af Helligånden. Men det var ikke nok – der 
var for lidt af Helligånden. Dette var den eneste forskel!

Da de fem kom tilbage efter at have købt mere olie og bad om at få lov til at 
komme indenfor, sagde Jesus: ”Jeg kender jer ikke.” Det var for sent at skaffe olie, 
Helligånden. Døren var lukket.

Gennem dette udsagn ser vi tydeligt, at vores personlige forhold til Ham har 
noget at gøre med Helligånden. Enhver, der ikke lever et liv fyldt af Helligånden, 
vil ikke blive accepteret af Jesus. I Rom. 8,8.9 står: ”de, som er i kødet, kan derfor 
ikke tækkes Gud. I derimod er ikke i kødet, men i Ånden, om ellers Guds Ånd bor i jer. 
Men om nogen ikke har Kristi Ånd, så hører han ikke Ham til ...” 

Ja, det er virkelig kun gennem Helligånden, at vi har et personligt forhold til 
Jesus. I 1. Joh. 3,24 står der: ”Og den, der holder Hans bud, bliver i Gud, og Gud i 
ham; og deraf kender vi, at han (Jesus) bliver i os: af den Ånd, han har givet os.” Det 
betyder, at forvisningen om at jeg er fyldt med Helligånden, er samtidig forvis-
ningen om, at jeg er i Kristus, og Han i mig. 

Netop denne erfaring oplevede den søster, som deltog i ”40-days-in-prayer”. 
Gennem tilstedeværelsen af Helligånden i sit liv oplevede hun forholdet til Gud 
på en helt anden måde og andre lagde mærke til forandringen i hendes liv. Efter 
læsning af dette hæfte skrev en trossøster fra Sydtyskland: Sammen med vejled-
ning i bogen ”40 dages andagtsstykker og bøn til forberedelsen af Jesu gen-
komst” (40 Days – Prayers and Devotions to prepare for the Second Coming) af 
Dennis Smith, er dette hæfte blevet en stor og længe ventet velsignelse i mit liv. 
Det gik op for mig som for mange andre, og også for en trossøster fra vores by, 
at der altid har manglet noget i vores trosliv. Nu oplevede vi, hvordan Jesus holdt 
indtog i vores liv og var begyndt at forandre os. Han gør det stadig, og Han drager 
os skridt for skridt tættere til sig selv.” 21

En bror skrev: ”’Skridt til personlig vækkelse’ berørte mig meget dybt. ... Kapit-
let om de ti brudejomfruer, men først og fremmest Romerne 8,9b: ’Men om no-
gen ikke har Kristi Ånd, så hører han ikke ham til.’ har stærkt berørt mig. Pludselig 
var jeg ikke længere sikker på, om jeg havde Helligånden, og om han var virksom 
i mit liv, fordi det smertede mig, at jeg manglede tilsvarende ’frugter’ i mit liv.  
I dag, sabbat eftermiddag, blev jeg færdig med at læse den lille bog, og en over-
vældende sorg overmandede mig. Da jeg læste bønnen på side 69 længtes jeg 

21 E-mail til H. Haubeil, 31. marts 2013
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efter at modtage Helligånden, og at mit hjerte måtte forandres, og at Gud ville 
forme mig efter Hans vilje. ... Tak for den lille bog og de ord, som rørte mig så 
dybt.” A.P.

Den største tragedie i den kødelige kristnes liv er, at han ikke vil modtage evigt 
liv, hvis hans tilstand ikke forandres. Romerne 8,9b: ”Men om nogen ikke har Kristi 
Ånd, så hører han ikke ham til.”

Vi ønsker at gøre det helt klart: Den afgørende forskel mellem et åndeligt 
og et kødeligt menighedsmedlem har med Helligånden at gøre. Den åndelige 
kristne er fyldt med Helligånden. Kødelige kristne er ikke i tilstrækkelig grad fyldt 
med Helligånden. 

Hvis du opdager, at du er en kødelig kristen, så blev ikke slået ud. Gud tilbyder 
dig et lægemiddel: Helligånden. I nogle grupper er Helligånden overvurderet me-
dens andre forsømmer ham. Må Herren må føre os ind på den bibelske middelvej.

DEN TIDLIGE KIRKE SAMMENLIGNET MED ENDETIDSKIRKEN 
Når vi sammenligner den tidlige kirke med kirken i vores tid, kan vi ikke undgå at 
lægge mærke til, at den tidlige kirke hovedsagelig bestod af åndelige mennesker. 
Ifølge Apostlenes Gerninger var det årsagen til den positive og hurtige udvikling. 
De havde ikke andre midler, men de havde Helligånden. Vi har masser af gode 
ressourcer, men mangler Helligånden.

A.W. Tozer siger: ”Hvis Helligånden blev trukket væk fra menigheden i dag, 
ville 95% af det, vi gør, fortsætte, og ingen ville bemærke forskellen. Hvis Hellig-
ånden havde trukket sig fra den tidlige kirke, ville 95% af det, de gjorde, være 
ophørt, og enhver ville have bemærket forskellen.” 22

Har vi lært at klare os uden Helligånden?  
Består vores menighed for en stor del af kødelige kristne i dag? 
Er det derfor, at vi ofte er uden kraft og fortsætter uden at vinde sejr? Er en køde-
lig holdning forbundet med, at vi i mange henseender kun oplever svag vækst i 
menigheden? Stammer de alvorlige problemer fra en kødelig holdning? Vi vil 
mere og mere kunne se, at vores grundlæggende problem er mangel på Hellig-
ånden. På det personlige område kan vi hurtigt ændre det. 

22 Dr. S. Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben (Andrews University), PPP Folie 2
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Følgende erklæring, som siges til prædikanter, gælder for hver enkelt: ”Paulus 
skelner mellem åndelige og kødelige kristne, mellem dem, der er fyldt med 
Helligånden, og dem der ikke giver plads til Ånden i deres liv: de døbes med 
Helligånden – men er ikke fyldt med Ånden.

For en prædikant kan det betyde: Jeg kan have en grundig teologisk uddan-
nelse, være velbevandret i Biblenes grundsprog og udmærke i fortolkning af 
bibeltekster. Jeg kan have forstået de store bibelske sandheder rent intellektuelt; 
Jeg kan være hjemme i århundredernes dogmatik; Jeg kan være en af de største 
undervisere, være aktuel og livlig i mine prædikener – men på trods af al min viden 
og mine evner er jeg ikke fyldt med Helligånden. Bøger, uddannelse, godt teknisk 
udstyr, selv nådegaver er en erstatning for Åndens fylde. Jeg kan prædike, bede 
offentligt, organisere menighedsliv, planlægge evangeliseringsprogrammer og 
praktisere sjælsorg. Alt dette kan jeg lære og udøve uden Helligånden. E.G. White 
har formuleret denne farlige mulighed således: ’Grunden til, at der ses så lidt af 
Guds Ånds virkning, er, at prædikanter lærer at arbejde uden Ham.’ (1T 383 egwwri-
tings.org) Det er vigtigt for en prædikant at have grunduddannelse og en syste-
matisk uddannelse, men det er endnu mere vigtigt for ham, at han altid lader sig 
fylde med Helligånden.” 23

Vi vil opsummere: At være kødelig betyder, at vi lever af almindelige 
menneskelige kræfter og menneskelige evner uden at have tilstrækkeligt af 
Helligånden. .

DET STØRSTE FORHINDRING 
MED AT VÆRE EN KØDELIG KRISTEN

Bibelens høje etik – at elske sine fjender, at tilgive sine medmennesker alt, at 
overvinde synd osv. – kan kun realiseres i Helligåndens kraft, ikke i menneskelig 
kraft. Det viser os, at det største problem med kødelig kristendom er, at det er et 
liv udelukkende i menneskelig kraft. I vor egen kraft kan vi ikke gøre Guds vilje. Vi 
vil se på nogle bibeltekster:

23 Randy Maxwell, Wenn Gottes Volk betet ... (Lüneburg, 2005), S. 8 / How to Be Filled With the Holy 
Spirit and Know it, R&H, 1991)
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Es. 64,5: ”Som urene blev vi til hobe, som en tilsølet klædning al vor retfærd.” 
Jer. 13,23: ”Hvis en neger kunne skifte sin hud, en panter sine striber, så kunne og 

I gøre godt, I mestre i ondt!”
Ez. 36,26.27: ”Jeg giver eder et nyt hjerte, og en ny ånd giver jeg i eders indre; 

stenhjertet tager jeg ud af eders kød og giver eder et kødhjerte. Jeg giver min Ånd i 
eders indre og virker, at I følger mine vedtægter og tager vare på at holde mine 
lovbud.” 

Rom. 8,7: ”Kødets attrå er jo fjendskab imod Gud, thi det bøjer sig ikke under 
Guds lov, og det kan heller ikke gøre det.”

Ellen White siger tydeligt og træffende:
”Den, der forsøger at nå himmelen gennem sine egne gerninger ved at holde 

Guds lov, forsøger det umulige. Mennesket kan ikke reddes uden lydighed, men 
hans gerninger skulle ikke komme fra ham selv. Kristus skulle virke i ham både at 
ville og at virke, for at Hans gode vilje kan ske.” 24

Jeg tror, at disse henvisninger viser tilstrækkeligt klart, at vi ikke kan gøre Guds 
vilje uden Helligånden. Det handler om, at vi altid beslutter os for at gøre Guds 
vilje, og at Gud giver os kraften til at udføre det. Denne indsigt i retfærdiggørel-
sen ved tro er ekstrem vigtig og befriende. Dette kan dog ikke behandles i detal-
jer her.

 

HVAD KAN SKE, NÅR VI FORSØGER AT GØRE  
NOGET SOM OVERSTIGER VOR FORMÅEN?

Hvad kan ske, hvis jeg ofte er nødt til at konstatere: Jeg kan ikke klare det! Nu har 
jeg svigtet igen! I et vist omfang kan vi blive skuffede. Jeg tror, at dette problem 
er mere almindeligt i den yngre generation i dag end blandt de ældre. De ældre 
er stadig vant til pligtopfyldelse, lydighed i familien, i skole og på arbejde. Derfor 
er de ikke så irriterede over en skuffelse som de yngre. Problemet opstår dog 
både hos gamle og unge. Men de unge mærker det tydeligere. At vandre på  
troens vej i sin egen kraft er hovedproblemet for enhver kødelig kristen, om han 
ved det eller ej.

Hvordan forsøger man at løse problemet? Nogen beder mere intenst om Guds 
hjælp og bestemmer sig for at yde en større indsats. Andre kan tænke: Måske  

24 E.G. White, Review and Herald (www.egwwritings.org), 1 Juli 1890
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behøver man ikke at tage det så tungt. Så går man videre og tager tingene let-
tere, og derved føler man sig mere fri. Nogen andre kaster deres tro over bord og 
kan føle sig bedre tilpas. Problemet er bare: Disse tilsyneladende gode løsninger 
er falske løsninger, fordi det sidste bliver værre end det første. Den rigtige måde 
er at tage Guds anordninger alvorligt, for Gud gav os dem af kærlighed. Men 
vi har brug for Guds kraft for at kunne gøre dette. Den rigtige måde er at leve i 
Helligåndens kraft med voksende glæde, motivation, styrke, frugter og sejr. (Mere 
om dette i kapitlet ”Lydighed gennem Kristus”) 25 

KERNEPROBLEMET
Jeg tror, vi har indset, at det virkelige problem hovedsageligt har med kødelig 
kristendom at gøre. Bliver det ikke mere og mere klart for os, hvorfor Jesus ikke 
ønsker at have lunkne efterfølgere? De har ikke i sig selv det fulde liv, som Han vil 
give dem, men de er falske rollemodeller, mange – måske endda de fleste – er ikke 
opmærksomme på det. Problemet er meget mere alvorligt, end vi tror. ”Halvhjer-
tede kristne er værre end hedninger; for deres bedrageriske ord og forblindede 
position leder mange på vildspor.” 26 

 
HVILKE FAKTORER LEDER TIL KØDELIG KRISTENDOM?

Følgende faktorer eller årsager kan lede til kødelig kristendom:
1. Manglende viden – Vi har beskæftiget os for lidt med emnet ”Helligåndens liv” 

eller ikke fundet nøglen til at praktisere det.
2. Vantro eller for lidt tro – At være fyldt med Helligånden kræver fuldstændig 

overgivelse af ens liv til Jesus Kristus. En manglende overgivelse kan skyldes 
uvidenhed, eller angst for at Herren vil lede os på en måde, som vi ikke ønsker. 
Det betyder, at vi ikke stoler helt på Guds kærlighed og visdom.

3. Forkerte opfattelser – Du kan måske tro, at du er fyldt med Helligånden, selv 
om det ikke er tilfældet. Enten har du slet ikke Helligånden, eller også har du 
ikke Helligånden i tilstrækkelig grad. Hovedproblemet ser ud til at handle om, 
at vi enten ikke er i besiddelse af Helligånden, eller at vi kun er delvis fyldt af 
Helligånden. 

25 Helmut Haubeil, In Jesus bleiben, Kap. 4: Gehorsam durch Jesus (Kap. 4: Lydighed gennem Jesus), 
Toplife Wegweiser Verlag, Wien, 2014

26 EGW Letter 44, 1903, citeret i Adv. Bibelkommentar, bind 7, s. 963 til Åp. 3,15.16, (Brev 44, 1903) –  
Effata.dk
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4. At have alt for travlt – Enten er du så overbelastet, at du ikke mener at have 
tid til at passe dit forhold til Kristus. Eller du tager dig tid, men gør ingen frem-
skridt i virkelig at lære Gud at kende . 

5. Skjulte synder – Det kan også handle om manglende villighed til at gøre det 
godt igen, som har skabt et belastet forhold til Gud og/eller med ens medmen-
nesker. Det virker som en kortslutning, det vil sige, at der er ingen kontakt til 
Guds kraft.

6. At handle overvejende ud fra følelser. Guds ord siger: ”Den retfærdige skal leve 
af tro” Træffer jeg altid mine beslutninger i tillid til Gud eller ud fra mine følels-
er? Et ord af Roger Morneau har imponeret mig dybt. ”Onde ånder opfordrer 
mennesker til at lytte til følelserne i stedet for Kristi ord og hans profeters ord. 
Der er ingen mere sikker måde, hvorpå onde ånder kan få suveræn magt over 
et menneskes liv, uden at den enkelte bemærker, hvad der sker.” 27 

Hvorfor skal jeg bede om Helligånden,  
når jeg i forvejen er fyldt med Helligånden?

På den ene side blev Helligånden givet til os for at forblive i os. På den anden side 
må vi hele tiden bede om dette i tro. Hvordan løser vi denne tilsyneladende 
modsigelse?

På den ene side:
Jesus siger i Joh. 14,17: ”men I kender den (Helligånden), thi den bliver hos jer og 

skal være i jer.” Apg. 2,38: ”Omvend jer og lad jer døbe hver især i Jesu Kristi navn til 
jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave.”

På den anden side:
Jesus underviser om bøn in Luk. 11,9.13: ”Bed, så skal der gives jer; ... hvor  

meget snarere vil så ikke Faderen fra Himmelen give Helligånden til dem, som be-
der ham!” Ef. 5,18: ”... men lad jer fylde af Ånden.” 28 Baseret på den græske tekst 
betyder det i begge tilfælde: ”Lad os løbende fyldes med Helligånden!” 29 

27 Roger Morneau, Eine Reise in die Welt des Übernatürlichen (Zürich), S. 38, Det er helt utroligt
28 E.G. White, Gedanken vom Berg der Seligpreisungen (Hamburg 1953), S. 28 / Mount of Blessing,  

MB 20.3 egwwritings.org
29 Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg, 1999) S. 100-101
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Løsning:
E.G. White skriver: ”Men Åndens virkninger er altid i samklang med skriftens 

ord. Det er det samme i den åndelige verden som i den timelige. Det timelige liv 
bevares fra det ene øjeblik til det andet ved guddommelig magt, men dog opret-
holdes det ikke ved direkte mirakler, men ved at vi bruger de velsignelser, der er 
indenfor vor rækkevidde. På samme måde opretholdes det åndelige liv ved bru-
gen af disse midler, som forsynet har skænket os. Hvis Kristi discipel ønsker at 
vokse op til ”mands modenhed og det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde”, 
(Ef. 4,13), så må han næres af livets brød og drikke af frelsens kilder. Han må våge 
og bede og arbejde og altid give agt på, hvad Gud i sit ord vil lære ham.” 30

Ved fødslen modtog vi livet. For at bevare dette liv må man spise, drikke, 
bevæge sig osv. Det er nøjagtigt det samme med vores åndelige liv. Ved dåben 
modtog vi Helligånden gennem vand og Ånd (den nyfødsel). Herefter kan det 
åndelige liv forblive i os resten af vores liv. For at bevare dette åndelige liv er det 
nødvendigt, at vi modtager de åndelige gaver, som Gud i sit forsyn har givet os: 
Helligånden, Guds Ord, bøn, vores vidnesbyrd osv. ...

Jesus sagde i Joh. 15,4: ”Bliv i mig, så bliver jeg også i jer.” E.G. White siger om 
dette: ”At blive i Kristus betyder at modtage hans Ånd til enhver tid, et liv med 
uforbeholden overgivelse til at tjene ham.” 31 

Derfor skal vi dagligt bede om Helligånden og hver morgen overgive os til 
Herren med alt, hvad vi er og har.

HVOR STÅR JEG?
Nu er det vigtigste, at jeg forstår hvilken gruppe jeg tilhører. Hvor står jeg?

Da min mor var 20 år gammel, spurgte en herre, om Gud var i hendes liv. Hun 
svarede derefter, at hun ikke var interesseret i at tro på Gud. Så sagde han til 
hende: ”Og hvis du dør i nat?” Dette spørgsmål ramte hende hårdt, men havde en 
god virkning. Det førte til hendes beslutning om, at vælge Jesus og hans menig-
hed. Måske hjælper dette spørgsmål også dig:

”Forestil dig at ... du skulle dø i dag ...! (hjertetilfalde? ulykke?) Er du sikker på 
et evigt liv med Jesus Kristus? Vær på den sikre side.”32  

30 E.G. White, Mesterens Efterfølgere, s. 152
31 E. G. White, Das Leben Jesu (Hamburg, 1973) S. 675 (675.676) / Jesu Liv, s. 493
32 Det direkte svar på dette spørgsmål er Andreasbrevet nr 13. ”Ergreife das Leben (Grip fat i livet).”  

(6 sider A5) som kan fås på tysk ved Wertvoll leben, Ziegeleistr. 23, D-73635 Rudersberg/Württ.  
Tel. 0049 (0)7183 - 309 98 47, Email: info@wertvollleben.com
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Det handler om livets lykke
Jeg er blevet foreskrækket over at forstå omfanget af dette problem – mangel på 
Helligånden Jeg har overvejet og bedt om, hvorvidt jeg skulle indsætte følgende 
afsnit. Jeg vover at gøre det, fordi det handler om livets lykke for en eller en an-
den, hans evige liv og hans indflydelse, især i ægteskabet og familien såvel som i 
menigheden. Jeg ved ikke hvem det handler om. Men jeg vil gerne være hjælp-
som overfor den pågældende person, for jeg er også selv blevet hjulpet.

Det er så afgørende, at alle, der er kødlige, forstår dette, ellers kan man ikke 
med Guds hjælp ændre det. I sin kærlighed vil Gud give os en tæt kontakt med 
Jesus Kristus gennem Helligånden. Som følge deraf vil man undgå stort tab, og i 
stedet opleve grænseløs velsignelse. Og det vidunderlige er, at med Guds hjælp 
kan situationen ændres på kort tid. (Mere om dette i kapitel 3 og 5). 

Problemet med kødelig kristendom nævnes i Bibelen under forskellige beteg-
nelser. De enkelte mennesker og grupper kan have meget forskellige prioriterin-
ger, men hovedproblemet er det samme:

 f  ”kødelig” – Rom. 8,9: ”I derimod er ikke i kødet, men i Ånden, om ellers Guds Ånd 
bor i jer. Men om nogen ikke har Kristi Ånd, så hører han ikke ham til.” Se også 
Rom. 8, 1-17; 1. Kor. 3,1-4; Gal. 5,16-21 m.fl.

 f  ”Uforstandig” – Lignelsen om de ti jomfruer Matt. 25,1-13: ”Menighedens til-
stand, som fremstilles ved de uforstandige jomfruer, betegnes også som 
Laodikæa.” 33

 f  ”Lunken” – Brev til Laodikea Åb. 3,14-21: ”Gid du var kold eller varm.” (Åb. 3,15) Er 
det ikke forbavsende? Jesus foretrækker de kolde fremfor de lunkne. Hvad er 
grunden til det? ”Halvhjertede kristne (det er os, hvis vi ikke er fuldt overgivet 
til Jesus) er værre end hedninger; for deres bedrageriske ord og deres påta-
gede uforpligtende position leder mange på vildspor. Hedningen bekender 
kulør. Den lunkne kristen bedrager begge parter. Han er hverken en god verds-
lig eller en god kristen. Satan bruger ham til at gøre et arbejde, som ingen 
andre kan gøre.” 34 

 f  Ikke ”født på ny” eller ikke forblevet i denne tilstand – Joh. 3,1-21 ”Den nye fødsel 
er en sjælden oplevelse i vores tid. Derfor er der så mange vanskeligheder i 
menighederne. Mange, mange, der modtager det kristne navn, er ikke helligede 
og ikke indviede til Gud. De er blevet døbt, men er blevet levende begravet. 
Jeg’et døde ikke, og derfor er de ikke opstået til et nyt liv med Kristus.” 35

33 E.G. White, Letter 44, 1903, citeret i Adventist Bible Commentary, Bind 7, 963 til Åb. 3,15.16. 
34 Brev 44, 1903
35 E.G. White, MS 148, citeret i Adventist Bible Commentary, Bind 6, p. 1075 ”Many buried alive”  

(Mange er levende begravet)
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 f  ”tilsyneladende gudsfrygt: De ”har gudsfrygts skin, men fornægter dens kraft 
(Helligånden)”. (2. Tim. 3,5) Om dette siger Arthur G. Daniells: ”... Men forma-
lisme er meget bedragerisk og ruinerende. Der er den uanede, skjulte klippe, 
hvorpå menigheden i århundreder så ofte har været ved at forlise. Paulus 
advarede imod ’gudsfrygts skin’ uden Guds kraft (2. Tim. 3,5), som ville være en 
af de sidste dages farer, og formaner os til at hole os borte fra denne bedrage-
riske snare.” 36

Derudover findes et chokerende udsagn i E.G. Whites skrifter: 
 f Meget, meget få

 I min drøm stod en vagtpost ved indgangen til en stor bygning og spurgte 
enhver, der ville komme ind: ”Har du modtaget Helligånden?” Han holdt en 
målepind i hånden, og kun få fik lov til at komme ind i bygningen ...” 37

 ”I drømmen så jeg en stor bygning og en vagtpost stå ved indgangen. Han 
spurgte alle, som kom til døren: ”Har du mogtaget Helligånden?” Han havde 
et målebånd i hånden, og det var bare få, ganske få, som fik lov til at komme 
ind i bygningen.” (dansk efter På fast grunn, bd. 1, s. 105, norske udgave) 

 f Ikke en ud af tyve er rede 
 ”Det er en alvorlig meddelelse, jeg giver menigheden, når jeg nu siger, at ikke 
en ud af tyve, hvis navne står indført i menighedens bøger, er beredt til at 
afslutte sit livsløb. De ville være uden Gud og uden håb i verden lige så sikkert 
som den almindelige synder.” 38 

 f Hvorfor så søvnig?
 ”Hvorfor er Kristi stridsmænd så søvnige og ligeglade? Fordi de har så lidt reel 
forbindelse med Kristus, og fordi de helt mangler Helligånden.” 39 

 f En stor fare
 ”Jeg ønsker ikke at spilde mange ord om, hvor kort og usikkert vores liv kan 
være. Der er en stor fare, som mange undervurderer. De holder fast i et syndigt 
liv og lytter ikke til Helligåndens stemme.” 40 Hvad er syndens kerne? ”... at de 
ikke tror på mig.” Tegnet på, at vi faktisk tror på Jesus og stoler på ham, er, at vi 
fuldstændig overgiver os til Ham og er villige til at følge ham i alt. 

36 A.G. Daniells, Kristus vor Retfærdighed, s. 40 / Christus unsere Gerechtigkeit (Hamburg, 1962), S. 20
37 E.G. White, Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, S. 114 / Selected Messages (Utvalda budskap, band 1, 

kap. 13, anden afsnit)
38 E.G. White, Im Dienst für Christus, S. 52 / Christian Service, p. 21.1 (egwwritings.org) / 

I Mesterens tjeneste, s. 50
39 E.G. White, Der Große Kampf (Hamburg, 1958), S. 510 / The great Controversy, p. 507
40 E.G. White, Der bessere Weg zu einem neuen Leben (Ny udgave 2009; Der Weg zu Christus, S. 32)
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Jeg understreger det endnu engang: Jeg har vovet at indsætte denne meget 
alvorlige del, fordi det handler om vores livslykke – vores indflydelse, ægteskab, 
familieliv og menighedsliv – samt vores evige liv.

Yderlige spørgsmål
Det afgørende spørgsmål er, om du er fyldt med Helligånden eller ej. Men hvor-
når er du fyldt med Helligånden? Hvad er betingelserne for dette? Hvilke positive 
konsekvenser har et liv med Helligånden? Hvad betyder det, at man fejlagtigt 
tror, at man er fyldt med Helligånden? 

Tak for impulser
Lad os takke Vorherre for, at vi beskæftiger os mere og mere med vækkelse. Jeg 
tror, at vores store og vidunderlige Gud har vigtige grunde til at give os anlednin-
ger til vækkelse gennem Helligånden. Handler det om følgende grunde? 

 f Han vil afhjælpe vores mangel og føre os ud af vor Laodikea-tilstand.
 f  Han vil forberede os på den specielle tid lige før Jesu genkomst og på Jesu 

snare genkomst. 
 f  Han vil gennem dem, der holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd (Åb. 12,17), 

samt troen på Jesus (Åb. 14,12) skabe den store afsluttende vækkelse i verden 
(Åb. 18,1.2). 

Vi kan være taknemmelige for, at enhver kødelig kristen meget hurtig kan 
blive en åndelig kristen. Og enhver, der lever med Helligånden, kan vokse op til 
Kristi fylde. Som afslutning på dette kapitel følger en anden erfaring.

 

Ny motivation og indre glæde
”En søster gav mig brochuren Skridt til personlig vækkels. Jeg blev overvældet af 
indholdet. Jeg havde længe søgt efter et lignende indhold. Nu havde jeg endelig 
fundet det. Jeg begyndte at skabe orden i mit trosliv, og først da lagde jeg mærke 
til, at jeg skulle gøre endnu en ting: Jeg overgav mig helt til Jesus. Fra den tid 
vækkede Herren mig meget tidligt hver morgen og gav mig en stille stund til 
andagt. Jeg studerede et afsnit hver dag i bogen: 40 dage. Jeg lagde klart mærke 
til, at mit forhold til Jesus voksede enormt. Det blev dybere og mere inderligt. 
Helligånden arbejdede i mig. Efter læsning af den første bog studerede jeg  
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40 dage-bog nr. 2. Siden da har jeg fordybet mig i begge begge bøger ved at gen-
nemlæse dem fire gange. Jeg kan ikke andet end at bede om fællesskab med Gud 
hver dag. Udbyttet er overvældende, fordi den nye motivation og indre glæde kan 
ikke skules. Jeg fik mange erfaringer i løbet af denne tid. Jeg søgte også efter 
anledningertil at videregive det, som fyldte mig. Den tætte kontakt med Jesus får 
mange ting til at blive ubetydelige. Bekymringer angående småting forsvinder. 
Jeg ønsker og beder om, at mange andre troende må opleve det samme.” H.S.
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Jesus siger i lignelsen om vinstokken:
”Bliv i mig, så bliver jeg også i jer.” (Joh. 15,4) ”Bliv i mig, så bliver jeg også i 

jer.” (Joh. 15, 4) Hvad betyder det? At blive i Kristus betyder at modtage hans 
Ånd til enhver tid, et liv med uforbeholden overgivelse til at tjene ham.” 41

Denne todelte guddommelige løsning på vores kerneproblem er samtidig vejen 
til et lykkeligt kristent liv. Hvorfor? Jesus sagde til disse ord: ”Dette har jeg sagt til 
jer, for at min glæde skal være i jer, og jeres glæde kan blive fuldkommen.” (Joh. 
15,11) Gennem disse to skridt – vedvarende modtagelse af Helligånden og en 
uforbeholden hengivelse til hans tjeneste – lever Kristus i os 42 og dette er vejen 
til fuldkommen glæde. I Kol. 1,27 fortælles om herlighedens rigdom: Kristus i jer. 

41 E. G. White, Das Leben Jesu (Hamburg, 1973), S. 675 / The Desire of Ages, p. 675 / Jesu Liv, s. 493.1
42 Mere i Helmut Haubeils brochure In Jesus bleiben, Kap. 3 ”Jesus in Dir”, som fås ved TopLife Center, 

Adventist Book Center, Wertvoll leben og Advent-Verlag Schweiz

VORES PROBLEMER 
KAN LØSES

Hvordan kan vi blive glæde og stærke kristne? 
Hvordan kan Helligånden fylde vort liv?

K A P I T E L  3
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Er det ikke bemærkelsværdigt, at Jesus indfl ettede denne lignelse i løftet om 
Helligånden, da han omtalte Helligånden i Johannes kapitel 14 og dens virke i 
Johannes kapitel 16?

Det afgørende er, at vi dagligt overgiver os til Gud med alt, vi har og er,
 og at vi dagligt i tro beder om at blive fyldt med Helligånden.

HVORFOR ER EN DAGLIG OVERGIVELSE TIL JESUS NØDVENDIG?
Jesus siger i Luk. 9,23: ”hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selv og 
daglig tage sit kors op og følge mig.”

Jesus siger, at vores efterfølgelse er et dagligt anliggende. At fornægte sig selv 
betyder, at give plads til Jesu herredømme over hele livet. At bære korset behøver 
ikke at betyde, at vi støder på vanskeligheder hver dag. Det betyder på den ene 
side, at vi dagligt fornægter os selv, og at vi med glæde vil underordne os Jesus i 
alle ting – som Paulus siger om sig selv: ”Jeg dør dagligt.” Hvis nogen bar et kors 
på Jesus tid, ville det betyde, at han var dømt til døden og gik til henrettelses-
stedet. Det handler derfor om, at vi dagligt overgiver os til Jesus Kristus. På den 
anden side må vi acceptere vanskeligheder, som resultat af at følge Jesus. 

Vi modtog vores fysiske liv ved fødslen. Vi spiser normalt hver dag for at opret-
holde livet, kræfterne og sundheden. Det åndelige liv modtog vi ved genfødselen. 
For at bevare dette åndelige liv og være åndelig stærk og sund, er det lige så vig-
tigt, at vi dagligt plejer det indre menneske. Hvis dette ikke sker i både vores 
fysiske og åndelige liv, bliver vi svage eller til sidst nærmer os døden. Vi kan 
hverken spise på forskud eller modtage Helligånden på forskud. 

I bogen Apostlenes Gerninger fi ndes der en værdifuld henvisning til dette 
emne: ” Det er det samme i den åndelige verden som i den timelige. Det timelige 
liv bevares fra det ene øjeblik til det andet ved guddommelig magt, men dog 
opretholdes det ikke ved direkte mirakler, men ved at vi bruger de velsignelser, der 
er indenfor vor rækkevidde. På samme måde opretholdes det åndelige liv ved 
brugen af disse midler, som forsynet har skænket os.” 43

43 E.G. White, Das Wirken der Apostel, S. 284 / Acts of the Apostles, p. 284, 285 / Mesterens Efterfølgere,
s. 152,5),
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Følgende ord i bogen Jesu Liv har også imponeret mig: ”Vi skal følge Kristus dag 
for dag. Gud skænker os ikke hjælp til dagen i morgen.” 44

Ellen White siger:
”At følge Jesus kræver at omvende sig af hele sit hjerte og at forny denne 

omvendelse hver dag.” 45 ”Selv om vores hengivelse var uden forbehold ved vores 
omvendelse, hjælper det os ikke, hvis vi ikke fornyer den hver dag.” 46 Du må hel-
lige dig til Gud hver morgen. Lad dette være din første handling. Lad din bøn 
være: ”Tag mig, Herre, at jeg må tilhøre dig alene! Jeg lægger alle mine planer for 
dine fødder. Brug mig i dag i din tjeneste. Bliv hos mig og lad al min gerning ske i 
dig.” Dette er et dagligt anliggende. Overgiv dig til Gud hver morgen for den dag, 
der er begyndt. Overgiv alle dine planer til ham for at blive gennemført eller for-
kastet, alt efter hvad hans forsyn måtte vise dig. Således kan du hver dag give dit 
liv i Guds hånd, og derved vil dit liv mere og mere blive dannet efter Kristi liv.” 47

Morris Venden siger:
Hvis du endnu ikke har været opmærksom på nødvendigheden af daglig 

omvendelse, kan denne indsigt føre til et ægte gennembrud i dit liv. Ellen White 
forsikrede: ”Dersom du vil søge Herren og omvende dig hver dag, ... vil alle dine 
klager forstumme, alle dine vanskeligheder vil blive fjernet, og alle de besværlige 
opgaver, som du nu står over for, vil løses.” 48

At blive i Kristus gennem en daglig fornyelse er ligeså vigtig som at komme til 
Jesus fra starten.

Morris Venden siger yderligere: ”Den daglige forbindelse med Jesus leder til 
en kontinuierlig overgivelse, som bevirker, at vi stoler på ham hvert øjeblik.” 49

Vi kan være sikre på følgende: Hvis vi bevidst overgiver vores liv til Jesus hver 
morgen, så gør vi det, han ønsker, for han har sagt: ”Kom hid til mig alle I, som er 
trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. ... ”(Matt. 11,28) og ”Og den, som 
kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort.” (Joh. 6,37)

44 E.G. White, Das Leben Jesu, S. 303 / The Desire of Ages, p. 313, 314 / Jesu Liv, s. 220,5
45 Francis D. Nichol (Hrg.) Adventist Bible Commentary, vol. 1 (Hagerstown, 1976), p. 1113
46 E.G. White, Review and Herald (egwwritings.org), 6. jan. 1885 
47 E.G. White, Schritte zu Jesus (Herbolzheim, 2009), S. 74 / Steps to Christ, Chap. 8 / Skridt til Jesus, s. 102
48 E.G. White, Med Mesteren på bjerget, s.103 og Morris Venden, 95 Thesen über die Erlösung aus dem 

Glauben (Lüneburg, 2009), S. 72 / 95 Theses on Righteousness by Faith (PPPA, 2003)
49 dto.
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Herren er villig til at gøre store ting for os: På hvilken måde? ”Herren er villig 
til at gøre store ting for os. Vi skal ikke vinde sejren på grund af vort antal, men 
ved fuld overgivelse af sjælen til Jesus. Vi skal gå frem i hans kraft og stole på 
Israels mægtige Gud.” (Guds sønner og døtre, s. 279) ”Ikke ved magt og ikke ved 
styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers HERRE ...” (Zak. 4,6)

Den store indflydelse, som Gud kan udøve gennem os, når vi er fuldstændig 
overgivet til ham, beskrives af John Wesley på følgende måde: ”Gud kan gøre 
mere gennem et menneske, der har forpligtet sig 100 % til ham end gennemm 
en hel hær, som kun har forpligtet sig 99 %. 50

Ellen White skriver: 
”Kun de, som vil være Kristi medarbejdere, kun de, som vil sige: Herre, alt hvad 

jeg har, og alt hvad jeg er, tilhører dig, vil blive anerkendt som Guds sønner og 
døtre.” 51 ”Alle, der vier sig til Gud, vil uophørligt modtage ny fysisk og åndelig 
kraft. ... Helligånden sætter al kraft ind for at virke på hjerte og sind. Guds nåde 
øger og mangfoldiggør deres evner, og hjælper dem således i arbejdet for at 
frelse mennesker. ... og trods deres menneskelige svaghed bliver de i stand til at 
gøre den Almægtiges gerninger.” 52

Hvorfor burde man dagligt bede om  
at fyldes af Helligånden påny?

Bønnen om at blive fyldt med Helligånden, er en bøn til Herren om, at Han forbli-
ver i mig. Han lever gennem Helligånden i mig. Men hvorfor dagligt? 

Jesus har givet os et passende eksempel. E.G. White skriver i sin bog Mesterens 
efterfølgere: ”For den, som er indviet til at tjene, er det en vidunderlig trøst at 
vide, at selv Kristus dagligt søgte til sin Fader for at få forøget nåde; ... Hans eget 
eksempel forvisser os om, at inderlig, vedholdende bøn til Gud i tro – en tro, som 
fører til fuldkommen afhængighed af Gud og uforbeholden overgivelse til hans 
gerning vil kunne formå at bringe mennesker Helligåndens hjælp i kampen mod 
synden.” 53

50 S. Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben (Andrews University), PPP Folie 14
51 E.G. White, Das Leben Jesu (Hamburg, 1973), S. 514 f / The Desire of Ages, p. 523 / Jesu Liv, s. 375.4
52 E.G. White, Das Leben Jesu (Hamburg, 1973), S. 514 f / The Desire of Ages, p. 523 / Jesu Liv, s. 602.3
53 E.G. White, Das Wirken der Apostel (Hamburg, 1976), S. 57 / The Acts of the Apostles, p. 55,56 / 

Mesterens Efterfølgere, s. 34
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I 2. Kor. 4,16: finder vi en vigtig sætning: ”fornyes dog vort indre menneske dag 
for dag.”

På hvilken måde forgår denne indre fornyelse dag for dag ? Det er gennem 
Helligånden – ifølge Ef. 3,16.17.19: ”at han efter sin herligheds rigdom vil give jer, at 
I med kraft må styrkes ved hans Ånd i det indre menneske, at Kristus må bo ved 
troen i jeres hjerter, og at I må blive rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, ... så I 
kan fyldes med hele Guds fylde.” 

Af dette følger:
 f  Som en regel er det nødvendigt at bede dagligt om at blive fyldt med 

Helligånden.
 f Derved bor Kristus i os. 
 f  Han giver os efter sin herligheds rigdom kraft i vort indre menneske, Guds 

kraft – det er en overnaturlig kraft. 
 f På denne måde fylder Guds kærlighed vore hjerter.
 f Dette er vejen til et liv ”i Guds fylde”. (Se Joh. 10,10; Kol. 2,10)

En anden værdifuld tekst finder vi i Ef. 5,18: ”men lad jer fylde af Ånden.” Vi bør 
bemærke, at dette er mere end et råd. Det er en guddommelig befaling. Gud 
forventer, at vi ønsker at leve med Helligånden. De græske eksperter siger, at  
teksten nøje oversat siger – og her citerer jeg Johannes Mager: ”Lad jer altid og 
hele tiden fyldes med Ånden.” 54

I Bibelstudieudgaven fra 2014 hedder det: ”Dåb med Helligånden betyder, at vi 
fuldt ud kommer under Helligåndens indflydelse for at være fuldstændig fyldt 
med ham. Dette er ikke en lejlighedsvis oplevelse, men noget som hele tiden skal 
gentages, som Paulus illustrerer i Ef. 5,18 ved hjælp af den græske tidsform af 
ordet ”fylde” – som en løbende proces. 55 (se tilføjelsen i slutningen af kapitlet til 
Efeserne 5,18). 

Det skrev apostlen Paulus til Efeserne i kapitel 5, men i kapitel 1,13 skrev han:  
”I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse – ja, i ham 
blev også I, da I kom til troen, beseglet med Helligånden, som var forjættet os,” 
Efeserne havde således modtaget Helligånden. Ikke desto mindre var det nød-
vendigt for dem at ”blive stærke gennem Helligånden”. Derudover er det sagt, 
”Lad os blive fyldt af Ånden” og ”Lad jer bestandig fyldes med Ånden.” 

54 Werner E. Lange (Hrg.), Unser größtes Bedürfnis (Lüneburg, 2011), S. 42
55 Studienanleitung Standardausgabe 17.07.2014
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Ellen White skriver: 
”Enhver arbejder burde dagligt trygle Gud om Åndens dåb.” 56

For at kunne få Kristi retfærdighed og få del i guddommelig natur, må vi dag-
ligt blive forvandlet ved indflydelsen fra Den Hellige Ånd. Det er Den Hellige Ånds 
gerning at helliggøre hjertet og forædle hele mennesket. 57

Et andet sted siger Herren til os gennem sin tjenerinde: 
”De, som er blevet berørt af den Hellige Skrift, som Guds ord, og som ønsker at 

følge dens læresætninger, skal daglig lære, modtage ny iver og ny åndelig kraft, 
som er blivet stillet til rådighed for alle sande troende via Helligåndens gave.” 58

Hun fortsætter: ”Vi skal følge Kristus dag for dag. Gud skænker os ikke hjælp 
til dagen i morgen.” 59

Vi har behov for en kontinuerlig forbindelse / kontakt med vores guddom-
melige hjælp, at vi må gå fremad. Måske har vi et vist mål af Helligånden, men 
gennem bøn og tro skal vi stræbe efter endnu mere af Helligånden. 60

Og:
Jeg fandt også følgende fantastiske ord: ”Du har brug for den daglige kærlig

hedsdåb, som i apostlernes dage forenede alle til ét hjerte og en sjæl.” 61

Rom. 5,5 viser os, at Guds kærlighed gennem Helligånden er blevet udgydt i 
vores hjerter. Det samme viser os Ef. 3,17 – Den daglige åndedrag (Helligåndens 
fylde) skaber samtidig en daglig kærlighedsdåb (at være fyldt med Guds 
agape-kærlighed). Hertil kommer Galaterne 5,16 og Romerne 8,2 og som gør klar, 
at syndens kraft dermed brydes.

BETYDNING AF PERSONLIG ANDAGT
Hvilken betydning har den personlige andagt, når det er så vigtigt, at jeg overgi-
ver mig til Jesus hver dag og beder om at blive fyldt med Helligånden dagligt?

Jeg har bragt bibeltekster og citater, som viser os, at det indre menneske for-
nyes dag for dag. Det kaster lys over den store betydning af vores daglige, per
sonlige andagt.

56 Werner E. Lange (Hrg.), Unser größtes Bedürfnis (Lüneburg, 2011), S. 50 / Mesterens Efterfølgere, s. 31.5
57 E.G. White, Selected Messages 1, p. 374.1 og RH Nov. 1, 1872 par. 2 (egwwritings.org) / Udvalgte 

Budskaber Bind I, s. 371
58 E.G. White, Das Wirken des Heiligen Geistes (Lüneburg, 2006), S. 260 / Ye shall receive Power, p.323.2 
59 E.G. White, Das Leben Jesu (Hamburg, 1973) S. 303 / The Desire of Ages, p. 313, 314 / Jesu Liv, s. 220
60 E.G. White, Das Wirken des Heiligen Geistes (Lüneburg, 2006), S. 243
61 E.G. White, Das Wirken des Heiligen Geistes (Lüneburg, 2006), S. 243
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Det grundlæggende for hele helligdomstjenesten var et brændoffer om mor-
genen og om aftenen. Om sabbaten blev der ofret et yderligere brændoffer  
(4. Mose 28,4). Hvilken betydning har et brændoffer?

”Brændofferet repræsenterede den fulde overgivelse til Herren. Her beholdt 
mennesket ikke noget for sig selv. Alt tilhørte Gud.” 62

”De timer, der var afsat til morgen – og aftenofferet, betragtedes som hellige 
og blev benyttet som fast bedetid af hele det jødiske folk. ... I denne skik har de 
kristne et eksempel på morgen – og aftenbøn. Selvom Gud fordømmer en række 
ceremonier, som er blottet for tilbedelsens ånd, ser han med velbehag på dem, 
der elsker ham og morgen og aften bøjer sig for ham for at bede om tilgivelse for 
begåede synder og opsende deres bønner om sådanne velsignelser, som de træn-
ger til.” 63

Lægger vi mærke til, at den daglige andagt – sammen med sabbaten – er 
grundlaget for det åndelige liv? Forklarer det os yderligere, at det handler om 
fuldstændig hengivelse til Jesus Kristus, som indbydes til at leve i os gennem 
Helligånden?

Dette er en af de vigtigste åndelige principper, at vi prioriterer Gud frem for alt 
andet. Jesus siger i Bjergprædikkenen:

”Men søg først Guds rige og hans refærdighed, så skal alt det andet gives jer i 
tilgift.” (Matt. 6,33)

Guds rige betyder, at nu bor Kristus i vort hjerte. Det er derfor at vi behøver 
daglig overgivelse og daglig bøn om Helligånden, når vi holder andagt. Det afgø-
rende spørgsmål, når vi engang står over for Gud, vil være: Havde vi det rette 

62 Fritz Rienecker, Lexikon zur Bibel (Wuppertal, 194), S. 1017
63 E.G. White, Patriarchen und Propheten (Hamburg, 1973), S. 331 / Patriarchs and Prophets, p. 353, 354 og 

Patriarker og Profeter, s. 176.

For at vi kan få Kristi retfærdighed, er det nødven
digt, at vi dagligt forvandles gennem Åndens påvirk
ning, og derved få del i guddommelig natur.” ”
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personlige forhold til Kristus, og forblev vi i ham (Joh. 15,1-17)? Har du ikke også 
længsel efter større troens fylde? 

Den, som kun tilbringer lidt eller ingen tid med Gud eller kun i utilstrækkelig 
grad holder andagt, styrkes måske kun gennem gudstjenesten en gang om ugen. 
Det er ligesom en person, som kun ville spise noget en gang om ugen. Ville det 
ikke være absurd kun at få næring en gang om ugen? Betyder det ikke, at en kri-
sten, som ikke holder andagt, er kødelig?

Det betyder, at hvis han forbliver i denne tilstand, så er han ikke frelst. Hvis vi 
er kødelige, kan andagten føles som en pligt. Hvis vi er åndelige, bliver det mere 
og mere til et naturligt behov.

For nogle år siden læste jeg bogen ”Ich war ein Gangster” (”Jeg var en 
gangster”) bogen af Jim Vaus. Han var en forbryder, som omvendte sig. Han 
bekendte uforbeholden sine synder – for eksempel: løgn og tyveri m.m. Han 
oplevede Guds store indgriben. Det gjorde indtryk på mig. Jeg sagde til mig selv: 
Det går mig godt på alle måder, men sådanne oplevelser har jeg ikke haft. Jeg bad: 
”Fader i himlen, jeg vil også bekende alle synder, som jeg kender, og dem, du frem-
over vil vise mig. Desuden vil jeg stå op en time tidligere om morgenen ogbede og 
læse i Bibelen. Derefter vil jeg vente på, at du også vil gribe ind i mit liv.”

Gud ske tak og lov! Gud har grebet ind. Siden den tid er det især min morgen-
andagt sammen med sabbaten, der er blevet grundlaget for mit liv med Gud.

Gennem daglig overgivelse og gennem daglig fylde af Helligånden 
ændres vores liv i en positiv retning. Det sker i vores personlige andagt.

TILBEDELSE I ÅND OG SANDHED
Lad os tænke på vigtigheden af tilbedelse. Guds sidste budskab til menneske-
heden handler om tilbedelse af Skaberen i modsætning til tilbedelse af dyret 
(Åb. 14,6-12) Det ydre tegn på tilbedelse er sabbaten (tilbedelse af Skaberen). Den 
indre holdning af tilbederen viser os Joh. 4,23.24: ”Men den tid kommer, ja, er alle-
rede inde, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed; thi det er 
sådanne tilbedere, Faderen søger. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, bør tilbede i 
ånd og sandhed.”

At tilbede i Ånd betyder helt klart en bevidst tilbedelse, men også at være 
fyldt med Helligånden. At tilbede i sandhed betyder at leve i fuldstændig hengi-
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velse  til Jesus. Jesus siger selv: ”Jeg er sandheden.” (Joh. 14,6) Og det betyder, at 
Jesus lever i mig, og jeg lever efter Guds ord og hans anordninger. Han sagde: ”Dit 
ord er sandhed” og Sal. 119,142 siger ”Din lov er sandhed.” Hvis vi ikke lever i tilbe-
delsen nu, risikerer vi så ikke at svigte på et tidspunkt, hvor der står meget på 
spil? Det kan blive et stort problem for alle kødelige kristne.

Jeg tror, at vi alle ønsker at gøre fremskridt med Guds hjælp og vokse i vores 
erkendelse. Det kan være, at følgende forkerte overbevisning har været en hin-
dring for nogle mennesker i at vokse åndeligt. 

DÅB OG HELLIGÅNDEN
Mange mener, at de fyldes med Helligånden, fordi de bliver døbt, og at alt er i 
orden på grund af dette, og at intet yderligere er nødvendigt. D.L. Moody siger om 
dette: ”Et stort antal mennesker tror, at når de engang er fyldt med Helligånden, 
er de fyldt for alle tider. Åh, mine venner, vi er kar med mange huller; Vi skal altid 
være lige under kilden for at være fyldt op med Helligånden.” 64

Joseph H. Waggoner siger om dette:
I alle tilfalde, hvor dåben anses for at være et bevis for Helligåndens gave, 

bliver den angrende synder dysset i søvn i kødelig sikkerhed. Han stoler udeluk-
kende på sin dåb som et tegn på Guds yndest. Dåben og ikke Ånden i hans hjerte 
bliver hans pant på det rette gudsforhold.” 65

Dåb er en vigtig beslutning, som er i overenstemmelse med til Guds vilje. 
Den har og vil altid vil have stor betydning. Men vi bør dog ikke se tilbage på en 
tidligere begivenhed som bevis på, at vi er fyldt med Helligånden. I stedet for bør 
vi vide nu og erfare nu, at vi er fyldt med Helligånden.

Nogle mennesker har modtaget Helligånden, før de blev døbt, for eksempel. 
Cornelius og hele hans hus, eller endog Saul. Andre har først modtaget Helligån-
den efter dåben, f.eks. samaritanerne eller de 12 mænd i Efesus. Men uanset om 
modtagelsen af Helligånden fandt sted før, efter eller i forbindelse med dåben, 
er det afgørende, at vi i hvert fald har modtaget Ham, og at Han er i vores hjerter 
nu. Det afgørende er ikke, hvad der skete i fortiden, men: Hvordan står det til med 
mig i dag?

64 D.L. Moody, They Found the Secret, p. 85f, citeret i 10 Days – Prayers and Devotions ... by Dennis Smith, 
p. 23)

65 Joseph H. Waggoner, The Spirit of God (Battle Creek, Michigan, 1877), p. 35f, citeret i Garrie F. Williams, 
Erfüllt vom Heiligen Geist (Lüneburg, 2007), S. 58, quoted in How to Be filled With the Holy Spirit and 
Know it, R&H, 1991
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Jeg vil endnu engang minde om, at vi har modtaget vores fysiske liv ved  
fødslen. Dette liv opretholdes gennem daglig mad, drikke, motion, søvn osv. Ellers 
ville vi ikke leve længe. De samme love gælder for vores åndelige liv som for vores 
fysiske. Vi modtog det nye liv gennem Helligånden via vores fulde hengivelse til 
Kristus. Vores åndelige liv opretholdes gennem Helligånden, bøn, Gudsord m.m. 

E.G. White siger:
”Det timelige liv bevares fra det ene øjeblik til det andet ved guddommelig 

magt, men dog opretholdes det ikke ved direkte mirakler, men ved at vi bruger 
de velsignelser, der er indenfor vor rækkevidde. På samme måde opretholdes det 
åndelige liv ved brugen af disse midler, som forsynet har skænket os.” 66

Det betyder: Når vi bliver genfødt bliver Helligånden givet til os med hen-
blik på at blive i os. Men det er nødvendigt,at anvende de midler, som Gud har 
stillet til rådighed for os. Hvilket resultat kan vi forvente, hvis vi ikke bruger disse 
”midler”?

Helligånden er den vigtigste af alle ”midler”. Derudover er det vigtigt, at bede, 
at være i kontakt med Gud gennem hans ord, og at tage del i gudstjenester og 
at tjene i Jesu navn.

Jeg synes det er klart for os alle, at det også er nødvendigt at drage omsorg for 
det indre menneske dagligt. Hvis vi ikke gør det, vil vi lide under konsekvenserne. 
Vi kan hverken spise for kommende dage eller modtage Helligånden på forskud. 
”Gud giver os hjælp fra dag til dag.” 67En daglig overgivelse til Kristus er nødven-
dig, og hver dag skal vi bede om Helligånden i vores liv.

Begge områder tjener kun ét formål. De er begge sider af samme mønt: at 
have et personligt forhold til Kristus. Jeg overgiver mig helt til Jesus og beder om 
Helligånden. 1. Joh. 3,24 viser os blandt andet (også Joh. 14,17.23), at Jesus gennem 
Helligånden lever i os: ”... og deraf kender vi, at han bliver i os: af den Ånd, han har 
givet os.” 

 

HELLIGÅNDENS VIRKE
Når Helligånden bor i mig, fuldbyrder han det, som Kristus har opnået. Rom. 8,2 
siger: ”Thi livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort dig fri fra syndens og dødens lov.” 
Vi kan forklare Åndens lov som den måde, hvorpå Helligånden arbejder i et hjer-
te, som er fuldstændig overgivet til Gud. Kun Helligånden kan gøre det levende, 

66 E.G. White, Das Wirken der Apostel (Hamburg, 1976), S. 284 / The Acts of the Apostles, p. 284 og 
Mesterens Efterfølgere, s. 152

67 E.G. White, Das Leben Jesu (Hamburg, 1973), S. 303 / The Desire of Ages, p. 313
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som Kristus har opnået. E.G. White forklarer det sådan: ”Denne ånd ville fylde os 
som en fornyelse, uden hvilken Kristi offer havde været uden værdi … Han gøre 
det levende, som verdens frelser har fuldbragt. Han renser hjertet, og gennem 
ham bliver den troende en del af den guddommelige natur. ... Gud venter på, at 
de skal bede om og tage imod hans kraft.” 68 

Thomas A. Davis beskriver denne proces således: ”Dette betyder, at til og med 
virkningen af Kristi gerning for mennesker afhænger af Helligånden. Uden Ham 
ville alt, hvad Jesus gjorde på jorden – i Getsemane, på korset, i opstandelsen og 
Hans gerning som ypperstepræst i himlen – være uden succes. Resultatet af  
Kristi virke ville ikke være mere betydningsfuldt end andre store religiøse eller 
etiske bevægelsers indsats. Men skønt Kristus i modsætning til andre religiøse 
ledere, var Gud, kunne han ikke alene gennem sit eksempel og sin lære frelse 
mennesker. For at forandre mennesker, var det nødvendigt, at han påvirkede 
deres indre. Dette arbejde udføres af Helligånden, der var sendt for at opfylde sin 
gerning i menneskehjerter, som Jesus havde gjort muligt.” 69

Er alt dette ikke tilstrækkelig grund til, at vi bør ønske at blive fyldt med Hellig 
Ånden? 

”Når Guds Ånd tager hjertet i besiddelse, forvandler den livet. Syndige tanker 
forsvinder, man giver afkald på onde gerninger; kærlighed, ydmyghed og fred 
træder i stedet for vrede, misundelse og strid. Glæde erstatter sorg, og ansigtet 
kommer til at lyse af det himmelske lys.” 70

Der er mange værdifulde frugter via et liv med Helligånden, men også store 
mangler og tab uden Ham. Forskellen mellem et liv uden eller med Helligånden 
er nærmere omtalt i kapitel 4.

ER JEG FYLDT MED HELLIGÅNDEN?
Prøv at stille dig selv følgende spørgsmål i forhold til det at være fyldt med 
Helligånden: 71 

 f  Er der nogen mærkbare frugter af Helligånden i dit liv? F.eks.: Har Han gjort 
Jesus virkelig og stor for dig? (Joh. 15,16). 

 f  Begynder jeg at høre og forstå Helligåndens indre stemme? Kan Han lede mig 
i mine store og små beslutninger? (Rom. 8,14)

68 E.G. White, Das Leben Jesu (Hamburg, 1973), S. 670,f / The Desire of Ages, p. 671f
69 Thomas A. Davis, Als Christ siegreich leben (HW-Verlag), S. 43 / How to be a victorious Christian, R&H
70 E.G. White, Das Leben Jesu (Hamburg,1973), S. 156 / The Desire of Ages, p. 172f og Jesu Liv, s. 113
71 Catherine Marshall, Der Helfer (Erzhausen, 2002), S. 24
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 f  Er der vokset en ny slags kærlighed til mine medmennesker frem i mig? Giver 
Helligånden mig medfølelse og dyb omsorg for mennesker, som jeg normalt 
ikke ville vælge som venner? (Gal. 5,22; Jak. 2,8.9)

 f  Oplever jeg hele tiden, hvordan Helligånden hjælper mig med at omgås mine 
medmennesker? Giver den guddommelige Hjælper mig de rigtige ord for at 
nå hjertet hos en, der har problemer og bekymringer?

 f  Og giver Helligånden mig kraft, så jeg kan male skønheden af Jesu liv for deres 
øjne, så de begynder at elske og følge Ham?

 f  Oplever jeg, hvordan Helligånden hjælper mig i mine bønner, således at jeg 
udrykker mit hjertes dybeste følelser overfor Gud?

 f  Når vi tænker over disse spørgsmål, ser vi vort store behov for at vokse i Hel-
ligånden for at blive bedre kendt med Jesus og elske Ham mere? 

FORSONING MELLEM FAR OG SØN 
En bror skrev: Min far og jeg er blevet forsonet. Efter at have studeret ”Skridt til 
personlig vækkelse” og ”40 dage med bøn” Nr. 1 og 2, have jeg den vidunderlige 
oplevelse, at blive fyldt med Helligånden. Jeg blev særligt begejstret for at opleve, 
at Helligånden kan og vil være aktiv på alle områder af mit liv.

Mit forhold til min far har altid været kompliceret. Mine ønsker og bønner i 
barndommen og ungdomsårene drejede sig altid om at få et bedre forhold til 
min far. Men det blev bare værre. Endnu seks til syv år gik. Gud fyldte det store 
tomrum i mit hjerte. Da vi studerede brochuren og bad om Helligånden, havde 
min kone og jeg mange gode erfaringer med Gud. Vi bad til Gud for vores familier 
og især for min far. I løbet af denne tid fik jeg ny styrke til at elske min far. Jeg 
kunne tilgive ham alt, som ikke havde fungeret så godt i vores forhold i min barn-
dom. Min far og jeg er nu venner. Han blev åndelig interesseret og begyndte at 
fortælle andre om Gud. Nu – to år senere – er mit forhold til min far stadig rigtig 
godt. Jeg er meget taknemmelig overfor Gud for denne oplevelse. Jeg følte mig 
ofte magtesløs og ensom. Men siden da beder jeg dagligt om at blive fyldt med 
Helligånden. Jeg oplever et vidunderligt liv og forhold med Gud. (Navnet er kendt 
af forfatteren)

Signfamig
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Bøn: Herre Jesus, jeg takker dig, fordi du ønsker at bo i mit hjerte gennem 
Helligånden. Tak for at vores tillid og kærlighedsforhold vokser gennem min 
daglige overgivelse. Herre, hjælp mig til at blive bedre kendt med Helligånden 
og Hans arbejde. Jeg længes efter at forstå, hvad Han ønsker at gøre for mig, 
min familie og min menighed, og hvordan vi kan have forsikring om, at vi 
kan tage imod Ånden, når vi dagligt beder. Tak for dette. Amen.

Ellen White skriver:
”Jesus, ... fi k Helligånden uden mål. Således vil Den blive givet til hver Kristi 

efterfølger, når hele hjertet overlades til Ham som Hans bolig. Vor Herre har selv 
givet befalingen: ’Lad jeg fylde af Ånden!’ og denne befaling er tillige et løfte om 
Dens virkeliggørelse. Det behagede Faderen, at i Kristus skulle ’hele fylden bo’, og 
’i denne fylde har I del’ (Ef. 5,18; Kol. 1,19; 2,10).”72

TILLÆG TIL EF. 5,18 – ”LAD JER FYLDE AF ÅNDEN!”
Vi ved fra teksten i Ef. 5,18, at appellen er i byform. Derudover kan vi se, at appellen 
er i fl ertalsform og er derfor rettet mod alle. Og – vi lægger også mærke til at det 
er vores pligt at søke at blive helt fyldt af Ånden. Den græske tekst gør det endnu 
tydeligere.

Johannes Mager siger om dette: ”I Det Nye Testamente er der kun et afsnit, 
der direkte taler om at blive fyldt med Ånden. ’Lad jer fylde af Ånden.’ (Ef. 5,18) 
I Apostlenes Gerninger møder vi Ånden som en gave, der som viser sig i kraft-
fulde gerninger i specielle situationer. Men Paulus udtaler, at det at blive fyldt 
med Ånden er et påbud, som er uafhængigt af situationer i livet og gælder alle 
Jesu efterfølgere. Dette korte, men vigtige krav indeholder fi re vigtige aspekter:
1.  Verbet ’at fylde’ (plerein) står i bydeform. Paul giver ikke en anbefaling eller et 

venligt råd her. Han kommer ikke med et forslag, der kan accepteres eller afvi-
ses. Han giver en ordre i kraft af at være en apostel. En ordre appellerer altid til 
en persons vilje. Hvis en kristen er fyldt med Helligånden, afhænger dette i høj 
grad af ham selv. Vi er pålagt at kæmpe for at være fyldt med Ånden. Der er 
vort ansvar som et folk.

72 E.G. White, Gedanken vom Berg der Seligpreisungen (Hamburg, 1953) S. 28 / Mount of Blessing,
MB 20.3 egwwritings.org / Med Mesteren på Bjerget, s. 28
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2.  Verbet står i flertalsform. Påbudet er ikke rettet til en enkelt person i menig-
heden som har et spesielt ansvar. At være fylt med Helligånden er ikke et pri-
vilegium for en lille elite. Kaldet gælder alle, som hører til menigheten – altid 
og alle steder. Der er ingen undtagelser. For Paul var det normalt, at alle krist-
ne blev fyldt med Helligånden. 

3.  Verbet står i en passiv form. Det siger ikke, ’Fyld dig selv med Ånden’, men i 
stedet for: ’Lad jer fylde med Ånden!’ Ingen kan fylde sig selv med Helligån-
den. Dette er et eksklusivt arbejde forbeholdt Helligånden. Her er der suveræ-
nitet. Men den enkelte skal skabe forudsætninger for, at Ånden kan fylder 
ham. Uden hans egen beslutning vil Helligånden ikke arbejde i ham. 

4.  På græsk står verbet i nutid. Denne form beskriver noget, der konstant genta-
ges, i modsætning til en form, som ville indikere et engangstilfælde. Af dette 
følger, at det at være fyldt med Helligånden er en gentagende, progressiv pro-
ces. En kristen er ikke et kar, der er fyldt en gang for altid, men skal kontinuer
lig ’efterfyldes’. Sætningen kunne udtrykkes på denne måde: ’Lad jer kon
sekvent og kontinuerligt blive fyldt på ny med Helligånden!’

Helligåndens fylde, som blev givet os i dåben, (forudsat at det var en dåb  
i vand og Ånd på grund af fuld hengivenhed), kan gå tabt. Hvis det sker, kan  
du på ny modtage den. Der kan gøres noget ved det, således at modtagelse  
af Helligånden kan udfylde alle områder af livet, Genopfyldning af Ånden bety-
der ikke, at vi kvantitativt ejer mere af Ham, men at Ånden overtager stadig  
flere dele af os. Derfor beordrer Paulus alle troende til konstant at blive fyldt  
med Ånden. Det er for ham den normale tilstand for en kristen. En dåb – men 
mange ’påfyldninger’.” 73

Vor Herre selv har befalet: *
Lad jer konsekvent og kontinuerligt fyldes med Ånden! **

73 Johannes Mager har været pastor og evangelist. I mange år holdt han forelæsninger på et 
universitet i systematisk teologi. Efterfølgende var han leder i den Euro-Afrikanske Division  
( i dag: The Inter-European Division). Nu er han pensionist og bor i Friedensau , Tyskland. 
Oplysningen er fra bogen ”Auf den Spuren des Heiligen Geistes” (Lüneburg, 1999) S.100.101 –  
med tilladelse fra forlaget

*  ”Herren selv har givet befalingen: ’Bliv fyldt med Helligånden!’ (Ef. 5,18)” – 
E.G. White, Thoughts from the Mount of Blessing, MB 20.3 (egwwritings.org)

** Forklaring på den græske tekst til Ef.5,18: Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes 
(Lüneburg, 1999), S. 101 
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EN SAMMENLIGNING MELLOM KØDELIG  
OG ÅNDELIG KRISTENDOM 

Konsekvenser af kødelig kristendom har vi allerede delvis listet op. Nogle af kon-
sekvenserne kan udtrykkes på følgende måde: 

 f Personen er ikke frelst i denne tilstand (Rom. 8,6-8; Åb. 3,16). 
 f  Guds kærlighed – agape-kærligheden – er ikke i personen (Rom. 5,5; Gal. 5,22), 

men vedkommende lever af den menneskelige kærlighed;
 f Syndens magt er ikke brudt (Gal. 5,16; Rom. 8,2)
 f  Personen har ikke oplevet at blive styrket ved Hans Ånd i det indre menneske. 

(Ef. 3,16)
 f Kristus bor ikke i mennesket (1. Joh. 3,24)
 f Han eller hun har ikke modtaget kraft til at vidne for Kristus. (Apg. 1,8) 
 f  Personen opfører sig på menneskelig vis (1. Kor. 3,3), som let kan forårsage riva-

lisering og spændinger. Som regel er det vanskeligt for denne person at tage 
imod formaning.

HVILKE FORANDRINGER  
KAN VI FORVENTE?

Hvilken fordel er der ved at være fyldt  
med Helligånden?  

Hvad mister vi, hvis vi ikke beder  
om Helligånden?

K A P I T E L  4
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 f Hans bønner kan være utilstrækkelige. 
 f Personen har bare menneskelig evne til at tilgive og ikke bære nag. 

Den kødelige kristne opfører sig af og til som et naturligt menneske. Paulus 
siger: ”… er I så ikke kødelige og vandrer på menneskevis?” (1. Kor. 3,3) Andre gange 
er hans væremåde som hos en åndelig person, selv om han lever i egen kraft.

Den åndelige krist oplever Guds fylde: ”Jeg beder om, at han efter sin herlig-
heds rigdom vil give jer, at I med kraft må styrkes ved Hans Ånd i det indre 
menneske, at Kristus må bo ved troen i jeres hjerter, og at I må blive rodfæstede 
og grundfæstede i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige må kunne fat-
te, hvor stor bredden og længden og højdenog dybden er, og kende Kristi kærlig-
hed, som overgår al erkendelse, så I kan fyldes med hele Guds fylde. Men ham, 
som over al måde formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over det, 
som vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gennem 
alle slægterne i evighedernes evighed! Amen.” (Ef. 3,16-21 NB).

VIRKNINGER AV KØDELIG KRISTENDOM
Jeg er ked af de tab, jeg har påført min familie og de menigheder, jeg har arbejdet 
for som pastor på grund af min mangel på Helligånden. Der er også sandt, at vi ikke 
kan lede nogen længere, end vi selv er kommet. Vi må også indse at personlig man-
gel af Helligånden hos mennesker i familien og menigheden akkumuleres.

Børn og unge
Kødelig kristendom er et ynglested for liberalt kristenliv. I uvidenhed og med 
gode intentioner prøver de på det, de ikke kan gøre og ender med a lede efter en 
udvej. Er dette årsagen til, at vi mister så mange af vore unge? Har vi i uvidenhed 
eller af andre grunde givet et eksempel for vore børn og unge i kødelig kristen-
dom? Som følge af det, er børn og unge blevet kødelige kristne og derfor må 
kæmpe med skuffelser? Er dette årsagen til, at mange ikke tager det særligt seri-
øst og ikke kommer i kirken længere, eller har forladt menigheden?

For nylig sagde en ældre trosbror til menigheden: ”Det er en grund til at vi har 
de problemer, vi har i dag i vore egne liv og i vores unges liv: den ældre generation 
har forsømt å forstå, hvordan Helligånden arbejder og hvordan vi kan blive fyldt 
af Ham.” 74 

74 Garrie F. Williams, Erfülltsein vom Heiligen Geist – Wie erfahren wir das? (Lüneburg 2007), S. 8
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Lad mig igen minde dig om konsekvenserne af lunkenhed (at ikke være helt 
overgivet til Kristus): ”Halvhjertede kristne er værre end hedninger; for deres 
påtagede uforpligtende position leder mange på vildspor. Hedningen viser sit 
flag. Den lunkne kristne bedrager begge parter. Han er hverken en god verdslig 
eller en god Kristen. Satan bruger ham til at gøre et arbejde, som ingen andre kan 
gøre.” 75 

Hvis vi derimod lever et åndeligt liv, kan vi vise vore børn, hvordan de kan få 
hjælp fra Gud. Ellen White siger noget virkelig fantastisk: ”Lær jeres børn, at det 
er deres privilegium at modtage Helligåndens dåb hver dag. Lad Kristus finde, at 
I er hans hjælpende hånd, der udfører hans vilje. Ved bøn kan I opnå en erfaring, 
der vil gøre jeres tjeneste for jeres børn til en fuldkommen succes.” 76 Vi lærte vore 
børn at bede. Men lærte vi dem at bede dagligt om Helligånden? Eller vidste vi 
det ikke selv? Min kone og jeg vidste det ikke på den tid. Jeg er taknemlig for, at 
Gud holdt et øje med den periode, da vi manglede kundskab. Men hvor meget gik 
vi glip af som en konsekvens af dette? Hvilke vidunderlige børn vil åndelige for-
ældre have som dagligt overgiver sig til Kristus og beder om Helligånden. 

Er der en atmosfære af guddommelig kærlighed iblandt os  
eller er vi bare venlige overfor hinanden? 

Hvilken forskel er der på atmosfæren i ægteskabet og familier, menighed og kirke 
i forhold til kødelige eller åndelige kristne? Hvordan ser det ud, hvis Guds kærlig-
hed mangler og syndens kraft ikke er brudt, således at man kan leve et discipline-
ret liv? I modsætning til det forhold, at man ved Guds nåde er i besiddelse af 
kærlighed og kraft?

Konservative kødelige kristne har en tendens til å kritisere. Der er ikke godt. 
Skønt vi må tale om Guds gode anordninger, burde vi samtidig være klar over, at 
virkelig forandring bare vil kunne ske, dersom den kommer indefra. Liberale 
kristne har en tendens til ikke at tage tingene alvorligt og tilpasser sig verdslige 
metoder. Dette kan Gud ikke velsigne. 

Joseph Kidder opdagede, at den almindelige tilstand i menigheden i dag er 
som følgende: ”Manglende interesse, overfladiskhed, verdslighed, mangel på 
gavmildhed, udbrændte pastorer, teenagere som forlader menigheden, svag 
selvdisciplin, planer uden solidt fundament, utilstrækkelige resultater, mangel 

75 EGW Letter 44, 1903, quoted in Adventist Bible Commentary, vol.7, p. 963 on Rev. 3,15.16 og  
(Brev 44, 1903 og E.G. White bibelkommentar til Åb. 3,15.16).

76 E.G. White, Child Guidance (1954), p. 69f og (Barnet i hjemmet, s. 66) 
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på stærke, engagerede mænd.” 77 Årsagen til disse problemer er en manglende 
forbindelse med Jesus (Joh. 15,1-5) og for megen menneskelig enerådighed  
(Sak. 4,6). Kidder ser løsningen i et liv fyldt med Helligånden. (Apg. 1,8).

Jesus gav os et nyt bud: 
”Et ny befaling giver jeg jer, at I skal elske hverandre: ligesom jeg har elsket jer, 

skal også I elske hverandre. Derpå skal alle kende, at I er mine disciple, om I har 
indbyrdes kærlighed.” (Joh 13,34.35) 

At elske som Jesus betyder: at elske med guddommelig kærlighed (agape). 
Dette kan vi kun gennemføre, når vi er fyldt med Helligånden. 

”Den højeste kærlighed til Gud og uselvisk kærlighed til andre dette er den 
bedste gave, vor himmelske Fader kan skænke os. Denne kærlighed er ikke nogen 
stemning, men en guddommelig princip og en bestandig kraft. Et hjerte, som 
ikke er helliggjort, kan hverken skabe eller frembringe den. Den findes kun i det 
hjerte, hvor Jesus hersker.” 78

Jeg tror, at det er forskel på, om vi bare er venlige mod hinanden eller om vi 
elsker hinanden med Guds kærlighed. E.G. White giver os et vigtig råd: 

”Ved at iføre os en mild og stille ånd ville nioghalvfems af hundrede proble-
mer, som gør vore liv så bitre, blive løst.” 79

Guds ord (1. Tes. 4,3-8) siger noget om ægteskabet. Disse vers taler blandt 
andet om et liv i hellighed og respekt indenfor ægteskabet. Det står i kontrast til 
hedningernes lidenskabelige lyster. Siden der nævnes et liv i helliggørelse tre 
gange, forstår vi, at et liv med Helligånden kan og bør forandre vores opførsel i 
det ægteskabelige liv. Guds hensigt er, at vi skal have stor glæde i vort ægteskab. 
Gud ønsker at hjælpe os til at praktisere kærlig ømhed i stedet for at drives af 
begær. 

Jesus bad om enhed blandt sine disciple: ”… at de alle må være eet, ligesom du, 
Fader! I mig, og jeg i dig, at også de må være eet i os, så verden må tro, at du har 
sendt mig …” (Joh. 17,21) 

77 Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben (Andrews University), PPP Folie 3 og 4
78 E.G. White, The Acts of the Apostles (1911), p. 551.2 (Jfr. Alfa og Omega, bind 6, s. 378 og Mesterens 

Efterfølgere, s.291,4)
79 E.G. White, Zeugnisse für die Gemeinde, Band 4, S. 380 / Testimonies for the Church, vol. 4, p. 348.3.
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William G. Johnsson skriver: ”Mange adventister trænger fremdeles til at for-
stå, hvad det betyder at være ét med Kristus. Tidligere har vi antagelig ikke lagt 
nok vægt på dette.” 80

Kristus er i os, når vi er fyldt med Helligånden. Åndelig kristendom bidrager til 
at vore bønner til Herren bliver besvaret. E.G. White skriver: ”Når Guds folk bliver 
ét i Åndens enhed, vil al farisæisme, al selvretfærdighed, som var det jødiske folks 
synd, blive renset ud af alle hjerter. … Gud vil afdække den hemmelighed som har 
været skjult fra evige tider. ’for dem ville Gud kundgøre, hvilken rigdom på herlig-
hed denne hemmelighed rummer blandt hedningerne, nemlig Kristus i jer,  
herlighedens håb.’ (Kol. 1,27)” 81

 

Korrigerende rådgivning 
Vil det have nogen virkning at give irettesættende råd, når vi ikke – eller næsten 
ikke – giver dem med Guds kærlighed? Hvilke afgørelser vil en menighed tage, 
dersom den stort set består af kødelige kristne, eller om pastoren eller  
forstanderen er kødelige? Når jeg tænker tilbage på min tid som pastor, har jeg 
det indtryk, at åndelige menighedsmedlemmer har en tendens til å bringe med-
lemmer, som er kommet på sidelinjen, tilbage til fornuft. Og når en person angrer 
og bekender, har rådgivningen opnået hensigten. Nogle gange bruger kødelige 
kristne rådgivning som straf eller til og med misbruger den ved at anvende magt  
(Matt. 18,15-17; 1. Kor. 3,1-4; 2. Kor. 10,3; Jud. 19).

80 William G. Johnsson, Adventgemeinde in der Zerreißprobe (Lüneburg 1996), S. 118
81 E.G. White, Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, S. 406.2 (EllenWhite.org), Selected Messages, vol. 1, 

S. 386.1, egwwritings.org

Når Guds folk bliver ét i Åndens enhed, vil al farisæ
isme, al selvretfærdighed … blive renset ud af alle 
hjerter.” ”



58 KAPITEL 4 HVILKE FORANDRINGER KAN VI FORVENTE?

GUDS PROFETISKE ORD ANGÅENDE DE SIDSTE TIDER
Gud plejer at åbenbare vigtige, nye trin i udviklingen gennem sine profeter 
(Amos 3,7). Således gav Han profetiske budskaber angående de sidste dage gen-
nem Ellen White. På grund af at meget ville være helt anderledes i forhold til 
tidligere tider, var det vigtigt og nødvendigt at give relevant tillægsoplysning fra 
Gud. I dag kalder vi det en ”opdatering”. 

Ifølge Ellen White er disse budskaber af stor betydning helt frem til Jesu 
genkomst. 

Siden hendes råd inkluderer livsstilsændringer, irettesættelser, formaninger 
osv., kan en åndelig person lettere tage imod dem end en kødelig person. (Men 
selv om nogle tager disse råd alvorligt, betyder det ikke automatisk at de er ånde-
lige). Det ville være klogt at tænke på teksten i 5. Mos. 18,19: ”Og enhver, der ikke 
vil høre mine ord, som han taler i mit navn, ham vil jeg kræve til regnskab.” Dette 
viser klart, at budskabet fra en sand profet ikke handler om personen, men om 
Gud selv. Hvordan kan vi vide om en profet er sandfærdig? Guds ord giver os fem 
kendetegn. En sand profet må opfylde alle fem punkter. 
1.   Måden de lever på – ”Af deres frugter skal I kende dem.” (Matt. 7,15-20) 
2.   Profetierne går i opfyldelse – 5. Mos. 18,21.22 (undtaget betingede profetier, jfr. 

Jonas)
3.  Maner til tro på Gud (Guds ord). (5. Mos. 13,1-5)
4.  Anerkender Jesus som sand Gud og sandt menneske. (1. Joh. 4,1-3) 
5.  Overensstemmelse med Bibelens lære. (Joh. 17,17) 

Alle Guds bud, inkluderet Hans råd gennem profeterne, er til vort eget bedste. 
Derfor er de meget værdifulde, og på denne baggrund kan vi som åndelige men-
nesker adlyde i Guds kraft. Vi kan glæde os over, at det bidrager til et vellykket liv. 
”Tro på Herren Eders Gud, og I skal blive boende, tro på hans profeter, og lykken skal 
følge Eder!” (2. Krøn. 20,20b)

Vort studiehæfte for sabbatsskolen siger følgende om forholdet mellem et liv 
med Helligånden og ordet fra sande profeter: ”Den som forkaster det profetiske 
ord, lukker sig selv ude fra Helligåndens vejledning. Resultatet i dag er ikke ander-
ledes end det var den gang – tab af et tæt forhold til Gud, og at man åbner op for 
negativ indflydelse.” 82

82 Studienanleitung Standardausgabe, Philip G. Samaan, 11.10.1989, Anmerkung zu Frage 8
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PLANLEGNING/STRATEGI 
En vigtig opgave er at søge efter gode løsninger og metoder vedrørende vore 
opgaver i menigheden og i missionsarbejdet. Det dbangeer sig om vore planer 
og strategier. 

Hovedsagelig handler det om at styrke menigheden åndeligt og redde flere 
sjæle. Jeg ble døbt for 65 år siden og har været pastor i 43 år. Vi har udviklet en 
mængde programmer og metoder. Vi var flittige. I denne sammenhæng må jeg 
igen tænke på Dwight Nelsons ord ved Generalkonferensens samling i 2005: 

”Vor menighed har gennemført en gennemgribende udvikling af beun-
dringsværdige metoder, planer og aktiviteter. Men hvis vi ikke indrømmer vor 
åndelige konkurs [mangel på Helligånden], som har fået et greb om mange af 
os pastorer og ledere, vil vi aldrig komme længere end til proforma-kristen-
dom.” 83 

Dennis Smith siger noget i samme retning: 
”Jeg har ikke noget imod planer, aktiviteter og metoder, men jeg er bange 

for, at vi ofte stoler på disse tiltag for at fremme Guds sag. Planer, aktiviteter 
og metoder vil ikke fuldføre Guds værk. Store talere, flotte koncerter og inter-
net programmer vil ikke afslutte arbejdet. Guds Ånd vil afslutte værket – Guds 
Ånd som taler og arbejder gennem åndsfylte mænd og kvinder.” 84

DÅB/SJÆLEVINDING
Bibelen viser os at Helligånden er en vigtig forudsætning for at vinde mennesker 
for Kristus (se Apostlenes Gerninger). I Tyskland har vi både menigheder, som 
vokser og andre, som stagnerer eller forsvinder. (Verden over er medlemstallet 
vokset tyvefold i løbet af de sidste 60 år primært på grund af mange omvendte i 
Den Tredje Verden.) Vi kan opremse mange årsager til stagnation i vores del af 
verden. Men en ting står klart for mig: Den vigtigste årsag er mangel på Helligån-
den. Naturligvis har dette problem optaget os intenst. Vi har udviklet og tilpasset 
mange metoder og aktiviteter. Vi ser at mangel på Helligånden leder til en stor 
arbejdsmæssig indsats, som er forbundet med spild af penge og tid. Det mislyk-
kes, fordi vi går forkerte veje.

83 Helmut Haubeil (Hrg.), Missionsbrief Nr. 34 (Bad Aibling, 2011), S. 3
84 Dennis Smith, 40 Tage – Andachten und Gebet zur Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu (Wien, 2012), 

S. 88 / 40 Days – Prayers and Devotions to Prepare for the Second Coming (R&H, 2009), p. 61
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To citater fra E. G. White illustrerer denne situation: 
”Herren arbejder ikke for at bringe mange til at forstå sandheden på grund af 

de menighedsmedlemmer, som aldrig er blevet omvendt og dem, som en gang 
er blevet omvendt, men er faldet fra. Hvilken indflydelse ville disse have på 
nyomvendte?” 85

”Dersom vi ville ydmyge os for Gud, være venlige og høflige, ømhjertede og 
medlidende, så ville hundrede blive omvendt til sandheden, hvor der nu bare er 
én.” 86

På den anden side har vi døbt medlemmer som ikke er tilstrækkelig forberedt. 
E.G. White skrev: ”Den nye fødsel er en sjældenhed i denne verdens tidsalder. Det 
er grunden til at det er så mange vanskeligheder i menighederne. Mange, alt for 
mange, som tager Kristi navn, er vanhellige og uhellige. De er blevet døbt, men 
de blev levende begravet. Selvet døde ikke, derfor stod de ikke op til et nyt liv i 
Kristus.” 87 Hvad er situationen i dag? Problemet er: den som ikke er født på ny, er 
ikke blevet fyldt med Helligånden. Jesus sagde: ”ingen kan komme ind i Guds rige, 
hvis han ikke bliver født af vand og Ånd.” (Joh. 3,5). Er det ikke sandt, at vi finder 
mangel på Helligånden på alle områder? 

HELLIGÅNDEN OG FORKYNDELSE 
Gud siger følgende om betydning af Helligånden og forkyndelse: ”Forkyndelsen 
af ordet vil være virkningsløst uden Helligåndens vedvarende tilstedeværelse og 
hjælp. Den er den eneste effektive lærer om den guddommelige sandhed. Kun 
når Ånden leder sandheden på vej, vil samvittigheden blive aktiv og livet for-
vandlet. Man kan være nok så velbevandret i Guds ord med alle dets bud og løf-
ter, men hvis ikke Ånden leder sandheden på vej, vil ikke en eneste ’falde på  
klippen og blive knust’. Uanset hvad man end måtte have af kvalifikationer,  
kan man ikke formidle lyset fra Gud uden Guds Ånds medvirken.” 88 Forkyndelse 
sker ikke bare under en prædikenen, men også i undervisning, bibelstudier og 
omsorgs grupper. 

85 E.G. White, Testimonies for the Church, vol. 6 (www.egwwritings.org), p. 371 og (Vidnesbyrdene,  
bd. 6, s. 370.3) 

86 E.G. White, Testimonies for the Church, vol. 9 (www.egwwritings.org), p. 189 og (Vidnesbyrdene,  
bd. 9, s. 189)

87 E.G. White, MS 148, Dette blev skrevet i 1897.
88 E.G. White, Das Leben Jesu (Hamburg, 1973), S. 670f / The Desire of Ages, p. 671
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Randy Maxwell skriver:
”Men sandheden er, at når den tætte kontakt med vores levende Herre 

mangler, er vi åndeligt set kraftesløse, og vores bestræbelser har næsten in-
gen effekt.” 89

Er mangel på Helligånden også årsag til frygt? Har Emilio Knechtle ret når han 
siger: ”Hvorfor lykkes det os ikke med at ændre denne fordærvede verden? Noget 
er galt med vores overbevisninger. Vi er bange for konfl ikter, vi er bange for van-
skeligheder, vi er bange for at miste jobbet, vi er bange for at miste vores gode 
rygte, vi er bange for at miste livet. Så tier vi stille og gemmer os. Vi er bange for 
at forkynde evangeliet til verden på en kærlig, men kraftfuld måde.” 90 Løsningen 
på dette problem fi nder vi i Apg. 4,31: ”Og da de havde bedt, rystedes stedet, hvor 
de var forsamlede; og de blev alle fyldt af Helligånden, og de talte Guds ord med 
frimodighed.”

HELLIGÅNDEN OG VORES LITTERATUR 
Der siges følgende om vores litteratur: ”Hvis Guds frelse er med den, som skriver 
for En artikel, som er skrevet i Guds Ånd, er godkendt? Af engle og gøre på samme 
måde indtryk på læseren. Men hvis en skribent ikke har overgivet sig og, mens 
forfatteren ikke lever udelukkende til Guds ære, har fulstændigt viet sig til Gud, 
vil engle registrere denne mangel med sorg. De vender sig væk og gøre ingen 
indtryk på læseren, fordi Gud og Hans Ånd ikke er i den. Ordene må være gode, 
men de mangler Guds Ånds opvarmning.” 91

Jeg ønsker igen at lægge vægt på følgende: Selvfølgelig var ikke alt, hvad 
vi gjorde, forkert. På ingen måde. Vi har udviklet gode og vældig gode ting; 
mange af os har været meget engagerede. Gud har uden tvivl velsignet vores 
indsats, så langt som det var muligt. Men det vigtige spørgsmål er: Går vi i 
gang med disse opgaver som åndelige eller kødelige kristne? En ting er sikker: 
Når vi stræber efter at fi nde løsninger på et kødeligt grundlag, vil vi investere 
megen tid til ingen nytte. Vi udfører mange opgaver, som ikke fører til noget. 

89 Randy Maxwell, Wenn Gottes Volk betet ... ( Lüneburg, 2005), S. 8 / How to Be Filled With the Holy 
Spirit and Know it (R&H, 1991) 

90 CD ”Die letzte Vorbereitung”, Teil 6
91 E.G. White, PH 016 (www.egwwritings.org) p. 29
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HELLIGÅNDEN: UDEN TIDLIG REGN, INGEN SILDIGREGN 
”Tidligregnen, det vil sige at blive fyldt med Helligånden, leder os til den nødven-
dige åndelige modenhed, som er afgørende for at vi kan drage fordel af 
sildigregnen.” 92

”Sildigregnen, som modner høsten på jorden, repræsenterer den åndelige nåde, 
som forbereder menigheden for Menneskesønnens komme. Men medmindre 
tidligregnen er faldet, vil der ikke blive noget liv; de grønne blade vil ikke skyde 
frem. Hvis ikke tildligregnen har udført sit arbejde, vil sildigregnen ikke kunne 
bringe nogle frø til modning.” 93

 

HELLIGÅNDEN OG BIBLISK HELLIGGØRELSE
”Dette (bibelsk helliggørelse) kan kun ske ved tro på Kristus og ved Guds Ånds 
iboende kraft.” 94 
 

STORE MISSIONSVIRKSOMHEDER UDEN HELLIGÅNDEN?
Kan man have oprettet store institutioner, gennemført vellykkede evangeliske 
kampagner og udviklet kraftfulde missionsstrategier uden Helligånden? Andrew 
Murray, den store missionær i Sydafrika, vidste, at det var muligt og faktisk en 
realitet i en stor del af den kristne verden, da han skrev: ”Jeg kan prædike eller 
skrive eller tænke … og glædes over, hvad der har med Guds ord og Guds rige at 
gøre; og alligevel er Helligåndens virke fraværende. Jeg frygter, at hvis man gene-
relt ser på forkyndelsen i kirken og 

 f spørger om, hvorfor der kun ses så få omvendelser,
 f  hvorfor der er på trods af så meget arbejde, kun ses få resultater for evigheden, 
 f  hvorfor det talte Ord har så lidt magt til at lede de troende til at overgive sig 

til Gud og til helliggørelse
 f  så kommer svaret: Helligåndens fravær. Og hvorfor? Der kan ikke være nogen 

anden grund end at det kødelige sindelag har domineret [se Gal. 3,3].  
Menneskelig energi har indtaget pladsen, som Helligånden skulle have haft.” 95 

92 Dennis Smith, 40 Tage (Nr. 2) – Andachten und Gebete zur Vertiefung Deiner Gottesbeziehung, (Wien, 
2013), S. 175

93 E.G. White, The Faith I Live By, p. 333, citeret i 40-dages-bogen Nr. 2, s. 175
94 E.G. White, Der grosse Kampf (Hamburg, 1958), S. 469 og Mod en bedre Fremtid, s. 377.3)
95 Randy Maxwell, Wenn Gottes Volk betet ... (Lüneburg, 2005), S. 149f / If My People Pray (PPPA 1995)
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HELLIGÅNDEN OG SUNDHED / HELSE 
”Så formaner jeg jer da, brødre! Ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres lege-
mer som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer; dette er jeres åndelige guds-
dyrkelse.” (Rom. 12,1)
”Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds Ånd bor I jer? Hvis nogen ødelægger Guds 
tempel, skal Gud ødelægge ham; thi Guds tempel er helligt, og I er jo hans tempel!” 
(1. Kor. 3,16.17 NB)
”Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I 
har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv? I er jo købt og prisen betalt; ær derfor Gud 
i jeres legeme!” (1. Kor. 6,19.20 se også 2. Mos. 15,26)

Mennesker som er fyldt med Helligånden er Guds tempel. Har du nogensinde 
tænkt over, hvilken betydning det har for dit liv? Et tempel er Guds bolig. Gud 
sagde til Moses: ”Og du skal indrette mig en helligdom, for at jeg kan bo midt 
iblandt dem.” (2. Mos. 25,8)

Hvis vi tager disse udsagn seriøst, vil vi tage vare på vores sundhed og livsstil 
som en naturlig del af at være Jesu discipel. Vores krop tilhører Gud. Vil vi 
behandle Guds ejendom omhyggeligt? Ja, vi ønsker at tage vare på vores legemer 
og i henhold til Guds instruktion! Dette kræver en vis disciplin. De, der er fyldt 
med Helligånden, kan og vil som regel følge denne vejledning med glæde. Beløn-
ningen er bedre sundhed i krop, sjæl og ånd. De, der ikke er fyldt med Helligån-
den, vil have større vanskeligheder med at gennemføre en sund livsstil og vil 
blive syg hen ad vejen. Gud forventer, at vi bevarer vores legemer og sjæl i den 
bedst mulige tilstand til hans ære, til tjeneste for Ham og til glæde for os selv. På 
dette område er der ikke noget alternativ til at blive fyldt med Helligånden. 

Når Jesus lever i os gennem Helligånden, er Han også ”Herren er din læge”.  
(2. Mos. 15,26 ). Helbredelse kan være det bedste for de syge og til ære for Gud. 
Man kan stille spørgsmålet: Helbreder den guddommelige læge virkelig alle? 

”En ældre dame fra Cambodja kom som flygtning til et missionshospital i en 
flygtningelejr i Thailand. Hun var klædt på som en buddhistisk nonne. Hun bad 
om at blive behandlet af lægen Jesus. Så fortalte de hende om Jesus. Hun stolede 
på Ham og blev helbredt på både krop og sjæl. Da hun vendte tilbage til Cam-
bodja, var hun i stand til at vinde 37 mennesker for Kristus.” 96

Under Hiskias sygdom sendte Herren ham en besked: ”Se, jeg vil helbrede 
dig.”(2. Ko. 20,1-11) Men hvorfor helbredte Herren ham ikke med et ord i stedet  
for at forpligte ham til at lægge en figenkage på? Kan det skyldes, at Herren  

96 Ukendt forfatter, Our Daily Bread – Worship book (RBC Ministries), 26. Nov. 1993 (PPPA1995)
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forvente r vores deltagelse via naturlige lægemidler eller ændringer i vores spise-
vaner, motion, behov for hvile osv.? Hvorfor helbredte Gud ikke Paulus, da han 
havde ”en torn i kødet”? Selv Paulus sagde: ”For at jeg ikke skal hovmode mig af de 
overmåde høje åbenbaringer.” (2. Kor. 12,7-10)

Men E.G. White fortæller os: ”Guds Ånds indflydelse er den bedste medicin en 
syg mand eller kvinde kan modtage. Himmelen handler kun om sundhed; og jo 
stærkere den himmelske påvirkning er, des større sandsynlighed er der for hel-
bredelse af den syge.” 97

Er det ikke bemærkelsesværdigt og betydningsfuldt, hvad en vis forretnings-
mand skrev? Han berettede om, at alle sundhedsseminarer ikke havde gjort ham 
noget godt. Men da han begyndte dagligt at bede om Helligånden, forandrede 
han sin livsstil fuldstændig og valgte at være vegetar. Viser dette os ikke, at det 
med at være fyldt med Helligånden kan motivere os og give os styrke, således at 
vi med glæde kan acceptere en sund livsstil? 

En søster læste om denne erfaring og skrev: ”Gennem en fuldstændig overgi-
velse til Jesus forandrede Gud mit liv i løbet af bare en måned. Efter bønnen, hvor 
jeg overgav mig til Ham, gik jeg i køkkenet næste morgen, stod ved kaffemaski-
nen, rystede på hovedet og sagde til mig selv: Nej, jeg drikker ikke længere kaffe. 
Tidligere ville det have være utænkeligt, for da jeg forsøgte at holde op med 
denne vane, fik jeg forfærdelig hovedpine i fem dage; det var stærke abstinens-
symptomer. Men denne gang tænkte jeg slet ikke på, hvilke konsekvenser, det 
kunne have for mig. Jeg vidste bare, at jeg ikke ville drikke kaffe mere. I dag har 
jeg intet ønske om at begynde igen.” 98 Dette var kun én af mange forandringer i 
hendes liv. [Jeg anbefaler ”Andreasbrief nr. 5” (kun på tysk) om sejr over tobak og 
alkohol til dem, der ønsker at blive fri for afhængighed af disse stoffer. Det forkla-
rer uddybende, hvordan man bliver fri gennem bøn og Guds løfter 99]

Et liv med Helligånden vil virkelig fremme en sund livsstil. Det er sagens kerne.
Vi har behov for sundhedsinformationer sammen med (Guds) kraft til foran
dring. Don Mackintosh, chef for Newstart Global, Weimar, CA, siger: 

”Det virkelige behov i dag er ikke kun sundhedsuddannelse – vi har fremra-
gende sundhedsmateriale. Vi har brug for sundhedsinformation … og kraften til 
at skabe forandring … Er dette ikke evangeliets og Helligåndens kraft?” 100 

 97 E.G. White, Medical Ministries (www.egwwritings.org), p. 12
 98 E-mail sendt den 18.11.2014
 99 Andreasbrief Nr. 5, Sieg über Tabak und Alkohol, www.missionsbrief.de – Andreasbriefe. Brevet kan 

fås ved Wertvoll leben, Adventist Book Center og TopLife – Wegweiser Verlag
100 Dave Fiedler, D’Sozo, (Remnant Publications), Forword
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Til afslutning et spørgsmål: Hvad med helbredelse ved tro? Kan der forventes 
noget uden at blive fyldt med Helligånden? (se Mark. 16,17.18; Jak. 5,14-16)

FORBEREDELSE TIL JESU ANDEN KOMME
Uafhængig af om vi lever, når Kristus kommer eller om vi dør forinden, så er der 
intet alternativ til et nær forhold til Kristus gennem Helligånden. 

Når Kristus lever i mig gennem Helligånden, er jeg ved Hans nåde beredt. 
Dette kan vises på tre områder. (Temaet er beskrevet mere detaljeret i bogen  
Spirit Baptism og Earth’s Final Events, af Dennis Smith.)

Et personligt forhold til Kristus
Jesus sagde: ”Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og 
ham, som du har sendt, Jesus Kristus.” (Joh. 17,3) ”At kende” har en dybere betyd-
ning i Bibelen end ordet har på dansk i dag. Det betyder hel, gensidig og kærlig 
overgivelse. Det sker kun i et liv med Helligånden. Denne tanke er udtrykt i føl-
gende citat:
”Vi skal have et levende forhold til Gud. Vi må være iklædt Guds kraft gennem 
Helligåndens dåb, så at vi kan nå en højere standard; der er ikke hjælp for os på 
nogen anden måde.” 101 I lignelsen om de ti jomfruer fortalte Jesus til de ukloge: 
”Jeg kender jer ikke.” Hvad var årsagen? Mangel på olie, som repræsenterer  
Helligånden (Matt. 25,1-13). 

Mændene, der korsfæstede Jesus, havde stort kendskab til Det Gamle Testa-
mente. Men på grund af deres fejlfortolkning søgte de ikke et personligt forhold 
til Jesus. 

Er vi klar over, at den sidste generation, som følge af omstændighederne i 
endetiden, vil have et stort behov for at leve i et inderligt forhold til Gud?

101 E.G. White, Review and Herald (www.egwwritings.org), 5. April 1892
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RETFÆRDIGGØRELSE VED TRO
I Guds sidste advarsel til menneskene i de tre engles budskaber handler det om 
forkyndelsen af ”det evige evangelium” (Åb. 14,6.7). Hvad er kernen i dette bud-
skab, som hele verden skal høre? Det er retfærdiggørelse af nåde ved tro på Jesus 
Kristus alene (Ef. 2,8.9). De, der forkynder dette budskab for de sidste dage med 
kraft, må selv erfare denne kraft. De må kende og personligt opleve retfærdighed 
ved tro på Jesus alene, som tilgiver og befrier fra synd. Det er kun muligt i et liv 
fyldt med Helligånden, og det er kun Ham, Jesus, som alene kan sætte os i stand 
til at adlyde Ham. Når Jesus lever i os, viser det sig i lydighed mod alle Guds bud. 
Verden vil blive oplyst af dette budskab (Åb. 18,1). 

KÆRLIG TIL SANDHED 
Hvilken virkning vil det have på vores liv, om vi er fyldt med Helligånden eller ej? 
Hvordan står det til med kærlighed til sandheden, studium af Guds ord og sand
hedens implementering i vores liv? Paulus skriver, om fortabelse, ”fordi de ikke 
tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst” (2. Tes. 2,10). De, som 
ikke vil blive føret vild, har kærlighed til sandheden i deres hjerter. Hvordan får vi 
denne kærlighed? Vi kun kan have den, når Jesus Kristus lever i os gennem Hellig-
ånden. Rom. 5,5 siger, at kærligheden ”er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, 
som blev os givet”. Og i Ef. 3,17 læser vi, at vi vil blive ”rodfæstede og grundfæstede 
i i kærlighed” gennem Helligånden. Johannes kalder Helligånden for ”Sandhedens 
Ånd” (Joh. 16,13). Det viser os tydeligt, at det er nødvendigt at være en åndelig 
kristen for at have kærlighed til sandheden. Har vi problemer i dag med kærlig-
hed til sandheden, til Guds ord og til Profetiens Ånds skrifter? Tænk på den tid, 
der ligger foran os: ”Kun de, der flittigt har studeret Skriften og taget imod kær-
ligheden til sandheden, vil blive beskyttet mod det mægtige bedrag, som verden 
falder for … Er Guds folk så sikkert forankret i hans ord, at de ikke vil tro på det, de 
ser med deres egne øjne?” 102

Gud spørger os ikke, om vi kender al sandhed, men snarere om vi elsker sand-
heden. ”Sandhedens spor ligger tæt ved vildfarelsens spor, og de kan virke ens på 
nogle, som ikke er oplyst af Helligånden.” 103

102 E.G. White, Der große Kampf (Hamburg, 1958), S. 626 / The Great Controversy, chapter 39 og Mod en 
bedre Fremtid, s. 504,3

103 E.G. White Brief 211, 1903 og Letter 211, 1903 
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ÅNDENS FRUGT ELLER KØDETS GERNINGER 
”Helligåndens indflydelse er Kristi liv i sjælen. Vi ser ikke Kristus og taler til Ham, 
men Hans Helligånd er ligeså nær os på det ene sted såvel som det andet. Den 
virker i og gennem enhver, som tager imod Kristus. Dem, som kender Åndens 
iboen, åbenbarer Åndens frugter …” 104 

Gal. 5,22.23 NB: ”kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed,  
trofasthed, sagtmodighed, afholdenhed.”

Ef. 5,9: ”i al godhed og retfærdighed og sandhed.” Galaterne 5,16-21 viser os, at 
syndens kraft vil blive brudt gennem Helligånden: ”I skal vandre i Ånden, siger jeg, 
så vil I ingenlunde fuldbyrde kødets begæringer. (se også Romerne 7,23 og 8,1) Thi 
kødet begærer imod Ånden og Ånden imod kødet; de to ligger nemlig i strid med 
hinanden, så I ikke kan gøre det, som I gerne vil. Men drives I af Ånden, er I ikke 
under loven. Og kødets gerninger er åbenbare, såsom: utugt, urenhed, løsagtighed, 
afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, nid, hidsighed, egennytte, splittelser, 
partier, misundelse, drukkenskab, svir og deslige, og jeg siger jer forud, som jeg før 
har sagt, at de, der øver sådanne ting, skal ikke arve Guds rige.” (Gal. 5,19-21)

ÅNDELIGE GAVER
”Med åndelige gaver mener vi gaver givet ved Helligåndens virksomhed, som de 
er oplistet i 1. Kor. 12,28 og Ef. 4,11: ’apostle, profeter, evangelister, hyrder, lærere, 
dem, der udfører undergerninger, nådegaver til at helbrede, til at hjælpe, til at styre 
og forskellige slags tungetale. Disse gaver bidrager til’ at gøre de hellige fuldt  
beredte til deres tjenestegerning.”... De legitimerer kirkens vidnesbyrd og giver 
lederskab vejledning ” 105 Denne vejledning hjælper menigheden til at se de høje 
mål og til at forkynde Jesu liv og frelse. (Oversætterens anmærkning).

Helligånden giver også andre gaver til specielle formål: ”fyldt ham med Guds 
Ånd, med kunstsnilde, kløgt og indsigt i alskens arbejde” (2. Mos. 31,2-6) eller arki-
tektur eller arkitektur (1. Krøn. 28,12.19). 

104 Francis D. Nichol (Hrg.), Adventist Bible Commentary, vol. 6 (Hagerstown, 1980), p. 112 og  
(MS 41, 1897 (6BC 1112)

105 Gerhard Rempel (Hrg.), Schlüsselbegriffe adventistischer Glaubenslehre (Hamburg), S. 44.  
Geistliche Gaben, S. 44) (Bogen er en oversættelse af Syvende-Dags-Adventisternes Bibelkommentar, 
bind 10) 
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Når vi bliver Jesu disciple, overgiver vi alt, hvad vi er og har til Ham. Således 
står alle vores talenter og evner, medfødte eller tillærte, til Hans rådighed. Derud-
over kan Han give os andre talenter eller lutre og forbedre vores naturlige evner.

Kan vi have åndelige gaver på trods af mangel på Helligånden?

GUDS VALG ELLER MENNESKERS VALG?
Vi har en verdensomspændende demokratisk struktur i menigheden. Men det 
har aldrig været meningen, at der skulle være populært demokrati. Demokrati er 
folkeherredømme. Det virkelige mål for alle vores afstemninger er, at alle lytter 
til Guds røst, og at man følger den gennem afstemningen. Før vi begynder et 
bestyrelsesmøde, bør vi sammen bede om, at Guds vilje må ske.

Ofte er der mulighed for personlig bøn før en afstemning, så hver person kan 
få klarhed over, hvordan Gud ønsker, at de skal stemme. Nehemia sagde: ”Da skød 
min Gud mig i sinde ...” (Neh. 7,5), og EG White skrev om Nehemiah kapitel 1:  
”Og i det han bad, dannede der sig et helligt formål i hans sind …” 106 Vil en kødelig 
kristen høre Guds stemme? Hvis han ikke fuldstændig har overgivet sig til Her-
ren, vil han bestemt ikke få svar (Sal. 66,18; Sal. 25,12).

Hvis en person, der er kødelig, afgiver sin stemme oprigtigt og efter bedste 
evne, så er det menneskeligt set i orden. Men i det øjeblik der skabes menneske-
lige aftaler, som ikke er efter Guds vilje, fører det til manipulation og synd. 

Lederne har stor indflydelse på Guds værk. Det vil helt sikkert gøre en stor 
forskel og kan have alvorlige konsekvenser, om brødre og søstre tager beslutnin-
ger efter Guds vilje eller om de blot handler efter menneskelig bedømmelse. 
Mens jeg læste en bog om bøn, indså jeg, at vi kan bede Gud om at vise os den 
vej, vi skal gå (Sal. 32,8). Ved stille at lytte til Guds stemme, er hele mit liv foran-
dret. Jeg fortæller om min erfaring i artiklen ”Vom Prokuristen zum Prediger” – 
kun tilgængelig på tysk (Fra forretningsmand til pastor) 107 Der er også en god 
prædiken at lytte til fra Kurt Hasel: ”Hvordan kan jeg finde træffe de rigtige 
beslutninger.” 108 (kun tilgængelig på tysk) Der er yderlige en vigtig tale af Henry 
Drummond: Hvordan kan jeg vide, hvad det er Guds vilje?” 109(kun på tysk) 

Her er en oplevelse, som fandt sted den 23. oktober 2014: Missionscentret i 

106 E.G. White, Southern Watchman (www.egwwritings.org), 1. März 1904
107 www.gotterfahren.info – Gott verändert Leben – Vom Prokurist zum Prediger
108 www.gotterfahren.info – Wege zum Ziel – Gottes Botschaft für unsere Zeit – Thema Nr. 11: Wie kann 

ich richtige Entscheidungen treffen. Audioansprache von Kurt Hasel
109 Missionsbrief.de – Predigten lesen – Henry Drummond: Wie erkenne ich den Willen Gottes? 

(Deutsch und Englisch – på tysk og på engelsk)
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Kärnten, Østrig (TGM Trainingszentrum für Gesundheitsmission og Gesund-
heitszentrum Mattersdorferhof) ”Country Life Institute Østrig” stod over for en 
beslutning: Skal vi udvide bygningen eller ej? Der var meget, som talte både for 
og imod. 

Det afgørende spørgsmål var: Hvad er Guds vilje i denne sag? Vi holdt op med 
at diskutere fordele og ulemper, men i stedet for bad vi i ti dage om, at Herren 
ville arbejde for os. Vi bad om at kunne høre hans stemme, og at han ville give os 
sit svar til et bedemøde den 23. oktober efter at gæster fra Newstart var rejst: 
Skulle vi lave en tilbygning eller ej? 

Bedemødet fandt sted med mere end 20 deltagere. Hver enkelt bad Gud om 
at få at vide, om der skulle bygges eller ej. De individuelle svar, som Gud gav, blev 
delt med gruppen på følgende måde: på et stykke papir skulle der skrives ”+”, hvis 
der skulle bygges; ”–”, hvis der ikke skulle bygges; og ”o”, hvis der ikke var kommet 
svar fra Gud. Sidste mulighed var at skrive”?”, hvis der var usikkerhed. Resultatet 
var et tegn på bønnesvar: Der var 14 ”+” (4 af dem var ”+?”), Det var 6x ”o” og 4 
tomme stykker papir. (Der var også to svar, som var uklare og ikke blev regnet 
med). På den måde blev Guds vilje klar: vi skal bygge. Jeg er overbevist om, at vi vil 
søge Guds råd mere og mere i de sidste dage.

Joel 3,1 viser at Helligånden vil blive udgydt i den sidste tid. E.G. White siger om 
dette: ”Vi må hver især høre ham tale til vort hjerte. Når enhver anden stemme 
er bragt til tavshed, og vi i stilhed venter foran ham, vil sjælens stilhed gøre Guds 
stemme tydeligere. Han siger til os: ’Hold inde og kend, at jeg er Gud.’(Sal. 
46,11)” 110 

PENGE
Hvilken forskel er der mellem åndelige og kødelige kristne, når det kommer til at 
tjene og bruge penge? Ser vi os selv som ejere af vores ressourcer eller som Guds 
forvaltere? ”Kærlighed til penge og luksus har gjort denne verden til en røver-
kule. Bibelen har givet en levende beskrivelse af den begærlighed og under-
trykkelse, som vil råde i verden lige før Kristi andet komme” 111 

110 E.G. White, Das Leben Jesu (gebundene Ausgabe, Hamburg 1973), S. 356 / The Desire of Ages, p. 363 og 
Jesu Liv s. 259.5

111 E.G. White, Propheten und Könige (Hamburg, 1975), S. 457 / Prophets and Kings, p. 650 og Profeter og 
Konger, s. 316,4
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GUDS ENGLE BESKYTTER DE GUDFRYGTIGE
Guds engle bevarer gudfrygtige mennesker. ”Herrens engel slår lejr om dem, der 
frygter ham, og frier dem.” (Sal. 34,8). ”En beskyttende engel er udpeget til hver 
eneste tilhænger af Kristus. Disse himmelske vagtposter beskytter de retfærdige 
mod den Ondes magt.” 112 

Når der tales om gudfrygtige Jesu efterfølgere, der er under Guds beskyt-
telse, betyder det så, at det gælder for alle dem, der ser sig selv som kristne? 
Gælder det også for dem, der ikke helt har overgivet deres liv til Gud? Det er 
sandt angående børn, fordi Jesus sagde: ”Se til, at I ikke ringeagter en af disse 
små; thi jeg siger jer: Deres engle i Himmelen ser altid min himmelske Faders 
ansigt.” (Matt. 18,10) David, der overgav hele sit liv til Gud, vidste, at han ikke 
havde nogen grund til at frygte: ”Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg 
frygte? Herren er værn for mit liv, for hvem skal jeg ræddes?” (Sal. 27,1 ) (Jeg anbe-
faler at læse bogen Den Store Strid, kapitel 31, hvor der står om de godes engles 
tjeneste. Det er en stor glæde at læse om for ethvert Guds barn.) 

SLUTBEMÆRKNING
Vi har kun berørt nogle få emner. Der er stadig mange områder af liv og tro, som 
kan føjes til. Om alle disse emner kan det siges: 

Når vi ser på forskellen mellem kødelige og åndelige kristne, er der på alle områ-
der store fordele ved et liv med Helligånden. Og på den anden side er der på alle 
områder store ulemper ved et liv uden Helligånden. Bør dette ikke give os stor 
motivation til at overgive vores liv til Gud hver dag og bede om at blive fyldt med 
Helligånden? 

”For nogle år siden lettede et Boeing 707 fra Tokyo lufthavn mod London. Star-
ten var fin – med klar himmel og solskin. Snart kunne passagererne se det 
berømte bjerg Fudschijama i Japan. Pludselig fik piloten idé om at flyve omkring 
bjerget, så passagererne rigtig kunne nyde udsigten. Han forlod den fastlagte 
kurs og skiftede over til visuel navigation. Når der flyves på denne måde, slår 
piloten sikkerhedsstyringen til kontrolcentret fra og stoler helt og fuld på det, 
han ser. 

112 E.G. White, Vom Schatten zum Licht (Zürich/Wien 2012), S. 467 / The Great Controversy, p. 345 og Mod 
en bedre fremtid, s. 412.3
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Piloten så bjerget tæt under sig. Hans højdemåler viste 4000 meter. Hvad han 
ikke kunne se, var den uberegnelige vind og de stærke vindstød, som rasede 
omkring bjerget. Boeing 707 kunne ikke klare sig mod vinden. Flyet blev brudt i i 
luften, styrtede ned og samtlige passagerer døde.” 113

Den kødelige kristne lever med ”visuel navigation”. Han træffer alle beslutnin-
ger selv. Trods gode hensigter vil han liv mislykkes. Den åndelige kristne bliver 
ledt gennem Helligånden og lever i et kærligt og tillidsfuldt forhold til sin Herre.

Bøn: Fader i himlen. Jeg takker dig, fordi det gør så stor en forskel for mig, 
når Jesus bor i mig gennem Helligånden! Åbn mine øjne endnu mere for 
Helligåndens tjeneste. Giv mig endnu mere af Åndens fylde og hjælp mig til 
at få udbytte af næste kapitel. Amen.

113 Kalenderzettel von Reinhard Petrik, 17.2.1979 (kalenderandagt) 
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NØGLEN TIL PRAKTISK 
ERFARING

Hvordan kan jeg implementere og  
opleve Guds løsning for mig? 

Hvorledes bør jeg bede, for at jeg kan være  
sikker på at være fyldt med Helligånden?

K A P I T E L  5

BØN OM AT VÆRE FYLDT MED HELLIGÅNDEN
Det er vigtigt, at vi begynder denne rejse i tro, og at vi beder i tro om Helligånden. 
Det betyder, at efter at have bedt om Helligånden kan vi stole på, at Herren har 
hørt vores bøn, og at Han allerede har givet os Helligånden, mens vi af et rent 
hjerte bad om det. 

Gal. 3,14 siger: ”... for at vi ved troen kunne få Ånden, som var forjættet os.”
Gud har givet os stor hjælp, således at det er nemt for os at stole på vor him-

melske Fader.
Vi kalder det ”at bede med løfter”.

AT BEDE MED LØFTER
For det første et eksempel: Antag, at mit barn ikke er god til engelsk i skolen. Jeg 
vil gerne motivere barnet til at arbejde flittigt for at lære sproget. Jeg lover ham, 
at hvis han får en god karakter, vil han få et pænt beløb af mig. Barnet begynder 
at arbejde energisk. Jeg hjælper ham også, og han får virkelig en god karakter. 
Hvad sker der nu? Når barnet vender hjem fra skolen og går ind gennem  
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hoveddøren, råber han højt: ”Far, du har lovet mig penge!” Hvorfor er han så sik-
ker på at han får pengene? Fordi det var et løfte, og han opfyldte betingelserne. 
Dette er faktisk selvfølgeligt for de fleste mennesker i dag. 

Men det kan jo ske, at jeg ikke har penge i det øjeblik. Kan man forestille sig, at 
Gud ikke har det, han har lovet os? Umuligt!

Det kan også ske, at jeg trækker mit løfte tilbage og siger: ”Jeg har læst i en 
bog om pædagogik, at man ikke bør opmuntre børn til at lære noget gennem 
løfter om penge. Derfor kan jeg ikke give dig det aftalte beløb.” Kan det passe, at 
Gud ændrer mening? Umuligt!

Vi forstår, at når vi har fået et løfte fra Gud og har opfyldt betingelserne, så er 
derkun en mulighed: at vi vil få det, der er blevet os lovet.

Gennem sine løfter vil Gud opmuntre os til at gå i en bestemt retning. For 
eksempel ønsker Gud, at vi skal modtage Helligånden, som bevirker, at vi får kraft 
i vores liv. Han vil gøre det let for os at stole på ham. Tillid til Gud er kernen i troen.

Nøglevers i Bibelen i forbindelse med at bede om opfyldelse af løfter findes i  
1. Joh. 5,14.15:

”Og dette er den tillid, vi har til ham, at når vi beder om noget efter hans vilje, 
hører han os.” 

Gud giver os et generelt løfte om, at han besvarer vores bønner efter sin vilje. 
Han udtrykker sin vilje gennem sine bud og løfter. Vi kan stole på dem i vores 
bønner. I vers 15 er der en fortsættelse: 

”og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi al-
lerede har fået opfyldt, hvad vi bad ham om.”

Hvad betyder dette? Vores bønner efter Guds vilje bliver bønhørt i samme 
øjeblik, som de bringes frem for Gud. Normalt vil vi ikke lægge mærke til det rent 
følelsesmæssigt, fordi vores bønner besvares ved tro og ikke primært via vore 
følelser. Følelserne kan komme senere.

Gennem bøn for mennesker, der er afhængige af nikotin eller alkohol, har jeg 
lært, at i det øjeblik de beder om befrielse, bemærker de ikke noget, selv om de 
blev fri af deres afhængighed på samme tidspunkt. Bønhørelsen skete i tro. 

Et par timer senere opdagede de, at de ikke havde behov for tobak eller alko-
hol længere. I det øjeblik, mens de bed om befrielsen, modtog de bønhørelsen i 
praksis. 
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Jesus sagde i Mark. 11,24 NB: 
”Derfor siger jeg jer: Alt, hvad I beder og bønfalder om – tro, at I har fået det, så 

skal I få det.” 
E.G. White skrev:
”Vi behøver ikke at se os om efter ydre beviser for velsignelsen. Gaven er ind-

befattet i løftet, og vi kan passe vor gerning i forvisning om, at Gud er mægtig til 
at udrette det, som han har lovet, og at gaven, som vi allerede er i besiddelse af, 
vil blive virkeliggjort, når vi mest trænger til den.” 114 

Så vi behøver ikke at lede efter beviser. 
Når det angår det følelsesmæssige, har vi en udtale fra Roger J. Morneau:
”Ånderne [dæmonerne] tilskynder mennesker til at lytte til deres følelser i  

stedet for til Kristi ord og hans profeter. Der er ingen bedre måde, at disse ånder 
kan få herredømme over menneskets liv, uden at personen forstår, hvad der sker.” 115 

Ved at bede i forvisningen om løfterne åbnes Guds skatkammer for os. Vores 
kærlige himmelske Fader giver os adgang til en uudtømmelig kilde. ”De (discip-
lene) kan vente store ting, hvis de stoler på hans løfter.” 116

TO SLAGS LØFTER
I denne sammenhæng er det vigtigt at skelne tydeligt mellem løfterne i 
Bibelen:

”De åndelige løfter – tilgivelse for synd, Jesu retfærdighed, Helligåndens gave 
og hans virke til at forandre os og hans kraft til at vi kan arbejde for Guds værk – 
er altid tilgængelige for alle, som tror (se bl.a. Apg. 2,38.39). Men løfter om time-
lige velsignelser, til og med selve livet, er afhængig af omstændighederne. Det er 
handler om, hvordan Gud bedømmer situationen.” 117

Et eksempel: ”Når du går gennem vande, er jeg med dig, gennem strømme, de 
river dig ikke bort; når du går gennem ild, skal du ikke svides, luen brænder dig ikke.” 
(Es. 43,2) 

Gud holdt dette løfte på en vidunderlig måde i forbindelse med Daniels tre 
venner i ildovnen (Dan. 3). Men på den anden side blev reformatorerne Johann 
Hus og Hieronymus brændt på bålet i Konstanz. Vi kunne påstå, at deres bønner 

114 E.G. White, Education (www.egwwritings.org), p. 258.2 og Udannelse, s. 260.4
115 Roger J. Morneau, Eine Reise in die Welt des Ûbernatürlichen (Zürich), S. 38 /  

A Trip into the Supernatural, Review and Herald 1982, p. 43
116 E.G. White, Das Leben Jesu (Hamburg, 1973), S. 665 / The Desire of Ages, p. 667f og Jesu Liv, s. 486.3
117 Morris Venden, 95 Thesen (Lüneburg, 2009), S. 50 / 95 Theses on Righteousness by Faith (PPPA, 2003)
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ikke blev besvaret. Men blev de trods alt ikke besvaret på en anden måde, end vi 
normalt forventer? 

En ivrig katolik, som beskrev, hvorledes Hus lidt senere Hieronymus led mar-
tyrdøden, udtalte: ”De bevarede begge deres ro, da deres sidste time nærmede 
sig. De forberedte sig til at gå på bålet som om de skulle til en bryllupsfest. De 
udstødte intet smertensskrig. Da flammerne slog op omkring dem, begyndte de 
at synge salmer, og ildens heftighed formåede næppe at standse deres sang.” 118

Hvis nogen bliver brændt, kan de kun skrige. Martyrernes adfærd viser, at Gud 
alligevel greb ind, men ikke på en måde som er helt forståelig for os. Dette viser 
mig, at de timelige løfter ikke desto mindre betyder meget for os.

TAK FOR EN BONHØRT ERFARING
Nu til et andet aspekt: Når vores bønner allerede er blevet hørt i det øjeblik vi 
beder, bør vi takke Gud for bønhørelsen med det samme. Hermed udtrykker vi 
både vores tak og tillid til Gud for bønhørelsen. Vi forventer bønnen opfyldes, når 
vi har mest har brug for det. Nogle troende bemærker en forandring umiddelbart 
efter bønnen. Men for mange andre er det som Elias’ oplevelsen: Herren var ikke 
i stormen, ikke i jordskælvet eller ilden, men i en stille sagte susen. (1. Konge 
19,11.12). Dette var også min erfaring.

I lang tid tænkte jeg, at der ikke var sket nogen ændring i mit indre. Så pludse-
lig opdagede jeg, at jeg havde forandret mig, uden at jeg egentlig havde bemær-
ket det. 

ÆNDRING AF TANKEGANGEN 
Det betyder: Det er nødvendigt at ændre min måde at tænke på med det samme: 
”Men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind …” (Rom. 12,2)

Da er det korrekt at sige: Tak fordi du bønhørte mig. Tak fordi du allerede har 
godkendt min anmodning. Tak fordi jeg må opleve svaret til rette tid. 

Dette er ikke selvmanipulation. Ved suggestion forsøger jeg at overbevise 
mig selv. Når jeg har bedt på grundlag af et løfte, har jeg et guddommeligt fun-
dament for min forandrede tankegang. Hvis jeg ikke har forandret min tanke-
gang, viser det, at jeg mangler tillid til Gud, men i stedet er jeg drevet af følelser. 

118 E.G. White, Der grosse Kampf (Hamburg, 1958), S. 108 citeret fra Neander, ”Kirchengeschichte”, 6. Per., 
2. Abschnitt, 2. Teil, Paragraph 69, Hefele ”Konziliengeschichte”, Bd. VI, S. 209 / The Great Controversy, 
(1911), p. 109.3 ( jfr. Alfa og Omega, Norsk Bokforlag (1990), bind 7, s. 88, 89) og Den Store Strid, s. 79
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Med sådan en holdning gør jeg Gud til en løgner, og jeg vil ikke kunne modtage 
noget fra ham.

Det er også vigtigt, at jeg mine handlinger svarer til mine bønner, selvom jeg 
ikke mærker nogen øjeblikkelig ændring. Gud integrerer altid troen som en nød-
vendighed, altså at vi stoler på Ham. Forestil dig, hvad det måtte betyde at krydse 
Jordanfloden. Præsterne måtte gå ud i vandet først, og derefter delte vandet sig. 
Naaman skulle dykke ned i vandet sig syv gange, før han blev helbredt.

Måske siger du: ”Jeg kan ikke gøre det. Jeg kan ikke engang forestille mig det.” 
Husk at der er mange ting, vi ikke kan forklare. Selv i dag ved vi ikke, hvad elektri-
citet er, selvom vi alle bruger den. Indtil nu har vi ingen forestilling om, hvordan 
børn lærer at tale. Men de lærer det. ”I naturens verden er vi bestandig omgivet 
af undere, som ligger uden for vor fatteevne. Skulle det så overraske os, også i den 
åndelige verden at møde hemmeligheder, hvis dybde vi ikke kan lodde?” 119

Lad os ikke glemme løftet i Ordspr. 3,5.6:
”Stol på HERREN af hele dit hjerte, men forlad dig ikke på din forstand; hav ham 

i tanke på alle dine veje, så jævner han dine stier.” (Ordspr. 3,5.6) Her finder vi Guds 
betingelser for løftet om, at Gud leder os på rette veje. Hver betingelse er også et 
bud. Hvis vi ikke er sikre på, om vi har opfyldt forudsætningerne, kan vi bede om 
at være villige og være overbeviste om, at Herren vil svare straks. ”Men hvis du er 
’villig til at blive gjort villig’, vil Gud udrette det for dig …” 120

Her er noget, der kan hjælpe: Ved vi, hvad vi gør, når vi beder i forbindelse med 
Guds løfter, har opfyldt betingelserne og alligevel tvivler på, om vi bliver hørt? Vi 
gør Gud til en løgner. Det ønsker vi ikke under nogen omstændigheder. Ellers må 
vi bede: Herre, jeg tror, hjælp min vantro. Og så må vi stole på Herren!

Der er et meget værdifuldt råd angående bøn i forbindelse med løfter i kapitlet 
”Tro og Bøn” i bogen ”Uddannelse” af E.G. White.

AT BEDE OM HELLIGÅNDEN
Jeg tror, at vi nu har de bedste forudsætninger for at bede om at blive fyldt med 
Helligånden. Men vi bør ikke glemme, at det ikke handler om at gøre Gud villig til 
at gå ind på at opfylde vores vilje, men snarere om at tro på hans løfter og hans 
troværdighed.

119 E.G. White, Erziehung (Hamburg, 1954), S. 157 / Education, p. 170.1 (egwwritings.org) og Uddannelse  
s. 171,3

120 E.G. White, Thoughts from the Mount of Blessing, p. 142.1 (egwwritings.org) 
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Løfter om at modtage Helligånden 
Herren har givet os vidunderlige løfter om at modtage Helligånden:

Luk. 11,13: ”Når da I, som er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, hvor 
meget snarere vil så ikke Faderen fra Himmelen give Helligånden til dem, som 
beder ham!”

Har vores himmelske Fader ikke givet os en forpligtelse her? Betingelsen i 
dette vidunderlige løfte er: at bede! Jesus mener ikke, at vi ikke bare beder en 
enkelt gang, men at vi bør blive ved med at bede. Det er dog også vigtigt at se 
sammenhængen her. Lad os også læse andre tekster, der siger noget om det 
samme, for eksempel:

Apg. 5,32: ”Og vidner om disse tig er vi og Helligånden, som Gud har givet 
dem, der adlyder ham.”

Forudsætningen er altså lydighed! Vi kan konkludere, at vi ikke kun kan støtte 
os til en enkelt tekst. Vi skal også overveje i hvilken sammenhæng, løftet er givet. 
Det handler ikke bare om at være lydig i et enkelt tilfælde, som er behageligt for 
os. At adlyde Ham, vores vidunderlige frelser og ven, betyder at gøre hans vilje 
fuldt og helt. Lydighed skaber glæde. Husk at bede hver morgen om et lydigt 
hjerte. Bed om, at Herren vil gøre dig villig til at gøre alt, hvad Han ønsker, og at 
Han vil hjælpe dig til at ville og at virke for at Hans gode vilje kan ske. Dette  
skaber grobund for at modtage Helligånden. 

Joh. 7,37: ”Om nogen tørster han komme til mig og drikke!” 

Her handler det om at længes efter Helligånden. Hvis du ikke tørster efter 
Helligånden, må du bede om at se dit behov for at modtage Helligånden. Dette 
er en bøn efter Guds vilje, som straks vil blive besvaret. Vores gode Gud vil fuld-
byrde det, han har begyndt i os. Vi kan også bede om at få et tættere forhold til 
Gud, at elske Ham med hele vores hjerte for at tjene Ham med glæde. Yderlige 
bør vi bede om beredelse til Jesu snare genkomst ved at læse i Guds ord og lære 
af det vi læser, således at vi får medfølelse med de fortabte og virker for deres 
frelse.
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Joh. 7,38.39: ”Den, som tror på mig, fra hans indre skal der, som skriften har 
sagt, rinde strømme af levende vand. Det sagde han om den Ånd, som de, der 
troede på ham, engang skulle få; thi Ånden var endnu ikke kommen, fordi Jesus 
endnu ikke var herliggjort.”

Her er betingelsen: tro! Vi ser, at vores tro på Jesus Kristus, vores tillid til Gud 
er envigtig betingelse for at modtage Helligånden. Men når vi beder med løfter, 
bliver det let at tro.

Gal. 5,16: ”I skal vandre i Ånden, siger jeg, så vil I ingenlunde fuldbyrde kødets 
begæringer.”

Her har vi faktisk et løfte, som er udtrykt som en ordre. Når Gud vil have mig 
til at vandre i Ånden, tyder det helt klart på, at han vil fylde mig med Helligånden. 
Og han viser os, at når vi er fyldt med Helligånden, er vi ikke længere underlagt 
vores lyster. Helligånden bryder syndens kraft i os (Rom. 8,1-17, især v. 2). Gennem 
Helligånden dør ”legemets gerninger” (Rom. 8,13). Lad os tænke på Paulus, som 
sagde om sig selv: ”Jeg dør dagligt.” Det viser, hvor vigtigt det er at være tæt knyt-
tet til Kristus gennem Helligånden. Det er meget værdifuldt at udvikle Åndens 
frugt (Gal. 5,22) i modsætning til at gøre kødets gerninger (Gal. 5,18-21).

Vi kan lave en sammenligning. Når man fremstiller en kikkert, må man sikre, 
at der ikke trænger støv ind i linsen under produktionen. Der må være et overtryk 
i arbejdsrummet hvilket betyder, at luft presses ud af rummet, når døren åbnes. 
Herved forhindres støvets indtrængen i kikkerten. Tilsvarende, når vi er fyldt med 
Helligånden, ”kan vi ikke fuldbyrde kødets begæringer”. (Yderligere oplysninger 
om emnet findes i slutningen af dette kapitel: ”Kan en person forblive åndelig?”

Ef. 3,16.17.19b: ”at han efter sin herligheds rigdom vil give jer, at I med kraft 
må styrkes ved hans Ånd i det indre menneske, at Kristus må bo ved troen i jeres 
hjerter, og at I må blive rodfæstede og grundfæstede i kærlighed. … så I kan fyl-
des med hele Guds fylde.”

Måske har vi ikke mærket kraften i en periode. I naturen er de løvfældende 
træer kun grønne om foråret og om sommeren, mens de er nøgne om vinteren. 
Ved genoplivningen er der enorme kræfter i gang, når træerne atter grønnes. 
Men vi kan ikke se eller høre forandringen og alligevel kan vi se resultaterne. En 
tilsvarende erfaring oplevede jeg, og jeg takker Gud for at give mig megen kraft.
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Her kommer andet eksempel: Vi har vist i flere årtier, at vi har elektricitet i 
vores krop. Den er der, men vi observerer den ikke.

Ef. 5,18: ”Og drik jer ikke fulde i vin, det fører kun til udsvævelser; men lad jer 
fylde af Ånden.” 121

Apg. 1,8: ”Men når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft; og I skal være 
mine vidner …”

Disciplene blev pålagt at vente indtil kraften kom. De ventede ikke i lediggang. 
”Disciplene bad med inderlig alvor om at blive gjort skikkede til at mødes med 
mennesker og i deres daglige samkvem med dem at måtte tale ord, som kunne 
føre syndere til Kristus. De opgav alle uenigheder, alle ønsker om at være den 
største.” 122 Vi må også bede med dette løfte. 

INGEN POSITIVE RESULTATER?
”En ung mand havde brug for rådgivning, fordi han ønskede at blive fyldt med 
Helligånden. Han kæmpede virkelig. Pastoren spurgte ham: ’Har du helt overgi-
vet din vilje til Gud?’ ’Nej, jeg tror ikke, at jeg fuldstændig har overgivet min vilje 
til Gud.’ – ’Nå,’ sagde pastoren, ’det vil ikke nytte noget at bede [om at blive fyldt 
med Helligånden], før du har overgivet dig helt til Gud. Vil du ikke overgive din 
vilje til Gud nu? ’–’ Det kan jeg ikke, ’svarede han. ’Er du villig til at lade Gud gøre 
det for dig?’ ’Ja,’ svarede han. – ’Bed Ham om at gøre det.’ Han bed: ’O Gud, tag du 
min vilje. Hjælp mig til helt at overgive min vilje til dig. Jeg beder i Jesu navn, 
Amen,’ bad han. Pastoren spurgte: ’Skete det?’ – ’Det må det have været gjort,’ 
sagde han. ’Jeg bad Gud om noget efter Hans vilje, og jeg ved, at Han har hørt 
mig og at jeg har modtaget, hvad jeg anmodede om (1. Joh. 5,14.15). Ja, det er sket, 
min vilje er overgivet.’ Så sagde præsten: ’Nu skal du bede om Helligåndens dåb.’ 
Han bad: ’Gud, døb mig nu med din Helligånd. Jeg beder i Jesu navn. Amen.’ Og 
det skete straks efter at han havde overgivet sin vilje til Herren.” 123 

121 Werner E. Lange (Hrg.), Unser größtes Bedürfnis (Lüneburg, 2011), S. 42 
122 Das Wirken der Apostel (Gebundene Ausgabe, Hamburg 1976), S. 38 / The Acts of the Apostles, p. 36, 

37 og jfr. Alfa og omega, Norsk Bokforlag (1990), bind 6, s. 29 samt Mesterens Efterfølgere, s. 25,1
123 Reuben A. Torrey, Der Heilige Geist – Sein Wesen und Wirken (Frankfurt, 1966), S. 150 / The Holy Spirit: 

Who He is and What He Does (New Jersey, 1975) 
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DEN STORE FORSKEL FØR OG EFTER 
Selvom jeg havde kendt til at bede med løfter i lang tid og havde brugt det i sær-
lige situationer med efterfølgende vidunderlige bønnesvar, tænkte jeg, at det 
ville være nok, hvis jeg simpelthen bad om Helligånden uden at støtte mig til 
specifikke løfter. Jeg ved, at mange har samme mening som mig. Jeg vil ikke sige, 
at det var forkert, men når jeg ser tilbage på min egen erfaring, kan jeg kun for-
tryde, at jeg ikke bad med løfter. I løbet af de sidste par år har jeg daglig bedt med 
Bibelens løfter om Helligånden, så at jeg kan være sikker på, at jeg er fyldt med 
Helligånden. Gennem en oplevelse i 2011 forstod jeg den store forskel i mit liv fra 
før til efter.

Siden jeg begyndte at bede med løfter, fik jeg et meget tættere forhold til Gud 
og Jesus. Jesus er blevet større for mig. Dette er ikke kun en subjektiv følelse; jeg 
lægger mærke til forandringer:

 f Når jeg læser i Bibelen, får jeg ofte ny og opmuntrende indsigt.
 f I kampen mod fristelser kan jeg forblive sejrende.
 f Min bønnetid er blevet kostbar for mig og giver mig en masse glæde.
 f Gud giver mig mange bønnesvar.
 f  Jeg har mere glæde og mere ”frimodighed” (Apg. 4,31c) i forbindelse med at 

vidne om Jesus.
 f Jeg er blevet mere social
 f Jeg lever lykkeligt af Guds nåde og føler mig tryg i Hans hånd.
 f  I en vanskelig fase støttede Herren mig på en vidunderlig måde og styrkede 

mig.
 f Jeg forstår, hvilke åndelige gaver Herren har givet mig.
 f  Jeg er holdt op med at kritisere. Når jeg hører andres kritik, føler jeg mig 

utilpas.

Forandringen fandt sted i stilhed. Jeg lagde først mærke til det, efter at have 
bedt til Gud om Helligånden med løfter hver dag i et stykke tid. Siden da oplever 
jeg en anden form for kristendom. Tidligere var mit liv ofte udmattende, og nu 
oplever jeg glæde og kraft.

Jeg beklager tab i mit eget liv og i min tjeneste på grund af mangel på Hellig-
ånden. Da jeg indså det, bad jeg Herren inderligt om tilgivelse.

Det er i denne sammenhæng desværre rigtigt, at vi ikke kan lede andre men-
nesker længere frem end til det sted, hvor vi selv er. Vi bør også huske på, at per-
sonlige mangler hos individer i familien og i menigheden vil fordoble eller multi-
plicere problemerne. 
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For at undgå lignende fejl i andres liv, vil jeg tilføje nogle tanker. I 2. Pet. 1,3.4 
står, at vi gennem et nært forhold til Jesus kan tilegne os disse løfter: 

”Alt, hvad der tjener til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige magt skænket 
os gennem kundskab om ham, som kaldte os ved sin herlighed og guddomskraft; 
og derved har han også skænket os sine dyrebare og største forjættelser, for at I ved 
dem skal undfly fordærvelsen i verden, som skyldes det onde begær, og få del i gud-
dommelig natur.” 

Dette betyder også, at Helligånden gives mig grundet løfterne. Man kan sam-
menligne løfterne med et gavekort. Når vi indfrier gavekortet, tager vi imod en 
gave fra giveren. Som et Guds barn (Joh. 1,12) må vi daglig indfri gaven i form af et 
løfte, som kommer fra Jesus. 

Der kan desuden være en anden grund, der kan tilskynde os til at bede med 
løfter. Der er kraft i Guds ord. Hvorfor forsvarede Jesus sig mod Satan med ord fra 
Bibelen ved fristelsen i ørkenen, som fik Satan til at flygte? (Matt. 4,4.7.10) Han 
svarede: ”Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af 
Guds mund.”

Jesus, Skaberen, vidste, at kraften er i Guds ord. ”I hvert eneste påbud og løfte 
i Guds ord findes kraften, Guds eget liv som sætter os i stand til at adlyde budene 
og få del i løfterne. Den, der i tro modtager ordet, får del i selve Guds liv og 
karakter.” 124

Hvilket vidunderligt udsagn! Guds kraft og hans liv er i ethvert løfte. Når vi 
beder med løfter, bruger vi Guds Ord i vores bønner. Der står skrevet: ”mit ord, det, 
som går ud af min mund; det skal ej vende tomt tilbage.” (Esaj. 55,11) Min plan er 
udelukkende at bede om Helligånden med løfter. Når jeg beder, ved jeg, at efter 
at jeg har bedt om Helligånden, har jeg gjort det baseret på løftet i 1. Johannes 
5,15: ”og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi alle-
rede har fået opfyldt, hvad vi bad ham om.”

Når jeg beder uden et løfte, håber jeg, at min bøn vil blive besvaret. Det er 
bedre at tage tid til bøn med et løfte og få en velsignet dag end om aftenen at 
klage over, hvad der gik galt.

Jeg modtog en e-mail, der var skrevet med stor glæde: ”Jeg havde ikke troet, at 
det var muligt at opleve sådan en forskel, om jeg bad på den ene eller anden 
måde. Hvis jeg bad om Guds ledelse gennem dagen med mine egne ord eller om 
jeg bad med Bibelens løfter. Løfterne har altid været vigtige for mig. Jeg har altid 
troet på dem, men har ikke dagligt gjort krav på dem. Mit liv med Jesus er blevet 

124 E.G. White, Christ’s Object Lessons (www.egwwritings.org), p. 38 og Kristi Lignelser, s. 21
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mere inderligt, mere fyldt med glæde, jeg har fået mere selvtillid, og jeg har en 
mere afslappet holdning til livet. Jeg takker Gud for det.” 125

På grund af dette har jeg besluttet mig for at dele et forslag til en bøn om 
Helligånden med Bibelens løfter. Bønnen kan selvfølgelig forkortes. Det er afgø-
rende, at vi lærer at bede for os selv direkte fra Guds Ord. Men det vigtigste er, at 
vores tro styrkes ved løfterne på en sådan måde, at efter vi har bedt, har vi forsik-
ringen om, at vi nu har modtaget Helligånden. Vi får Helligånden, når vi tror på, 
hvad vi beder om. 

125 Email til H. Haubeil, C.S.
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EN MØNSTERBØN MED LØFTER OM DAGLIG  
FORNYELSE AF HELLIGÅNDEN

Himmelske Far, jeg kommer i Jesu, vor Frelsers navn, til dig. Du siger: ”Giv 
mig dit hjerte” (Ordspr. 23,26) Jeg vil gerne gøre det nu ved at overgive mig til 
dig med alt, hvad jeg er og har. Tak fordi du har besvaret denne bøn. Dit ord 
siger, at når vi beder efter din vilje, har vi allerede modtaget det, vi beder om 
(1. Joh. 5,15). Og du siger også, at ”den, som kommer til mig, vil jeg aldrig støde 
bort.” (Joh. 6,37)

Jesus siger: ”Når da I, som er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, 
hvor meget snarere vil så ikke Faderen fra Himmelen give Helligånden til 
dem, som beder ham!” (Luk. 11,13)

Du siger også, at du vil give Helligånden dem, ”som tror på dig” (Joh. 7,39)  
og som ”adlyder dig” (Apostlenes gerninger 5,32). Paulus opfordrer endvidere 
til ikke at drikke sig fuld i vin, men lade sig fylde af Ånden og vandre i Ånden 
(Ef. 5,18; Gal. 5,16). Det er mit ønske, at du vil opfylde alt dette i mig efter din 
vilje. Jeg takker jeg Dig, fordi du har givet mig Helligånden nu (1. Joh. 5,15). 
Tak, at jeg samtidig har modtaget din guddommelige kærlighed, for dit ord 
siger ”Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden.” (Rom. 5,5;  
Ef. 3,17). Desuden vil jeg gerne sige med salmisten: ”HERRE, jeg har dig hjer-
teligt kær, min styrke!” (Sal. 18,2). Tak fordi at jeg kan elske mine medmen-
nesker med din kærlighed.

Tak fordi syndens kraft brydes i mig gennem Helligånden (Rom. 8,13;  
Gal. 5,16). Beskyt mig i dag og bevar mig for alt ondt, såsom fristelser, angreb 
fra onde engle og hold mig borte fra min gamle, fordærvede natur. 

Giv mig kraft til at være dit vidne i ord og gerninger (Apg. 1,8). Jeg lover og 
takker dig, fordi du hører min bøn. Amen.
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Jesus selv ønsker at leve i os gennem Helligånden (1. Joh. 3,24; Joh. 14,23).  
E.G. White skrev: ”Helligåndens indflydelse er Kristi liv i sjælen.” 126 Kraften, som 
forandrede Peter, Paulus og mange andre, er også tilgængelig for os. Han giver os 
kraft: ”At han efter sin herligheds rigdom vil give jer, at I med kraft må styrkes ved 
hans Ånd i det indre menneske.” (Ef. 3,16)

At være fyldt med Helligånden er nøglen til et liv i tro, glæde, kraft, kærlighed 
og sejr over synd. ”Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, dér er frihed.”  
(2. Kor. 3,17)

Jeg modtog følgende besked: ”Mønsterbønnen bliver ofte anvendt af menig-
hedsmedlemmer, der beder sammen to og to dagligt. I de sidste fem måneder 
har jeg bedt bønnen sammen med min veninde. Der sker en positiv udvikling 
ikke alene på det personlige plan, men også i forhold til relationer, ægteskab og 
åndelighed i menigheden. Det sker mere på en stille og naturlig måde. Vi er over-
raskede og ser dette som Guds proces, der gør livet lettere på flere måder, fordi vi 
føler Guds tilstedeværelse mere og mere.” 127 

KAN EN PERSON FORBLIVE ÅNDELIG? 
Ja! Når vi ikke tillader en vantro holdning at udvikle sig. Bøn er sjælens åndedræt. 
Vi kan bekende vore synder, hvilket kan sammenlignes med udånding. Derefter 
kan vi ”indånde” ved at gøre krav på Guds kærlighed og tilgivelse samt fornyelse 
af Helligånden. 128

Det ligner det forhold, vi har til vores børn. Når et barn er ulydigt, er det stadig 
vores elskede barn. Alligevel føler vi, at noget forstyrrer forholdet. Barnet ser os 
ikke i øjnene, men det kan korrigeres ved bekendelse.

En person kan selvfølgelig blive kødelig igen. Bibelen lærer ikke påstanden om 
”engang frelst, altid frelst”. Vores syndige natur eksisterer stadig.”Ingen af apost-
lene eller profeterne hævdede at være syndfri.” 129

Men gennem et liv med Helligånden og med Jesus i vore hjerter er syndens 
magt brudt, så vi kan leve lykkelige og stærke liv. Vor retfærdighed er udeluk-
kende i Kristus Jesus.

126 Francis D. Nichol (Hrg.), Adventist Bible Commentary, vol. 6 (Hagerstown, 1980), p. 112
127 Email til H. Haubeil: E. S.
128 Helmut Haubeil & Gerhard Padderatz, Gott, Geld & Glaube (Eckental, 2009), S. 97
129 E.G. White, Das Wirken der Apostel (Hamburg, 1976), S. 558 / The Acts of the Apostles, p. 560 og 

Mesterens Efterfølgere, s. 296
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”som er blevet os visdom fra Gud, både retfærdighed og helliggørelse og forløs-
ning” (1. Kor. 1,30). Dette vigtige emne vil senere blive beskrevet mere detaljeret.

Hvis vi er blevet kødelige igen via lang tids forsømmelse på det åndelige 
område, så kan vi stole på, at en medfølende Frelser venter på os.

Det er vigtigt, at vi ved, at vi kan fornyes af Guds nåde og forhåbentlig leve et 
åndeligt liv for evigt. Ingen bør forblive kødelige.

Men både for os personligt og i menigheds sammenhæng har det betydning 
at huske, hvad Randy Maxwell skrev: ”Tror vi på, at genoplivningen af Guds 
menighed fra at være næsten åndelig død kan ske uden personlig indsats?” 130

Det er værd at gøre en indsats for at opnå et rigt liv her og modtage evigt liv, 
samt at arbejde for mange menneskers frelse. Lad os vise vor taknemmelighed 
for Jesu store offer. Det er afgørende at have samfund med vores Herre ved 
andagten om morgenen. Det er her, han udstyrer os med kraft.

Vi læser om apostlen Johannes: 
”Dag for dag blev hans hjerte draget mod Kristus, indtil han til sidst slap 

selvet af syne til fordel for kærlighed til sin Herre. Hans anklagende, ambitiøse 
temperament gav efter for Kristi formende kraft. Helligåndens indflydelse for-
nyede hans hjerte. Kristi kærligheds magt medførte en forvandling af karak-
teren. Dette er det virkelige resultat af et fællesskab med Jesus. Når Kristus 
bor i hjertet, bliver hele naturen forandret. Kristi ånd, hans kærlighed, blødgør 
hjertet, får sjælen til at underkaste sig og løfter tankerne og ønskerne mod 
Gud og himlen.” 131

”Oplad mine øjne, at jeg må skue de underfulde ting i din lov.” (Sal. 119,18)  
Tak, at du leder mig, og at jeg kan sige: ”Jeg glæder mig over dit ord som en, der har 
gjort et vældigt bytte.” (Sal. 119,162)

130 Randy Maxwell, Wenn Gottes Volk betet ... (Lüneburg, 2005), S. 162 / If My People Pray – An Eleventh-
Hour Call to Prayer and Revival (PPPA, 1995)

131 E.G. White, Der Weg zu Christus (Hamburg, 1959), S. 53 / Steps to Christ, p. 73.1 (egwwritings.org) og 
Vejen til Kristus, s. 80 
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ERFARINGER FRA EN BROR
”I de sidste to år har jeg dagligt bedt om Helligånden i mit liv. Min bøn er, at Jesus 
må leve i mig og fylde mit liv mere og mere for hver dag. I denne periode har min 
vandring med Gud været fantastisk. Åndens frugt, som vi læser om i Gal. 5, er 
blevet mere og mere tydelig i mit liv. Siden jeg bad Jesus om at leve i mig og ud-
føre Sin vilje i mig, giver Han mig daglig fornyelse af Helligånden. Jeg har mere 
glæde, når jeg læser i Bibelen og deler Kristus med andre. Samtidig har jeg har et 
stærkt ønske om at bede for Andre. Ud over det er min livsstil meget forandret. 
Jeg ser alt dette som en bekræftelse på, at jeg dagligt søger Gud og beder om 
Helligånden.” Han siger yderligere:

”Jeg anbefaler dig, at du dagligt beder om at blive fyldt med Helligånden. Prøv 
dette i seks uger og se, hvad der vil komme til at ske.” 

40-DAGES BØN I SERBIEN
”I september 2010 oversatte og offentliggjorde vi bogen: ’40 dage – Bønner og an-
dagter for at forberede sig på Jesu andet komme’ af Dennis Smith. Vi sendte den ud 
til alle medlemmer i vores Union. I løbet af de følgende 40 dage organiserede vi 
ugentlige bønnemøder. Vi fastede og bed om at Helligånden måtte udgydes. 

HVILKE ERFARINGER  
LIGGER FORAN OS?

Personlige erfaringer og erfaringer 
i menigheder og i en union 

K A P I T E L  6



87

Vi mærkede en ny atmosfære i vore menigheder. Passive medlemmer blev aktive 
og interesserede i at arbejde for andre. Tidligere problemer blev skrinlagt, og per-
soner, som ikke talte med hinanden, blev forsonet. De begyndte at lave planer for 
missionsaktiviteter. 

I oktober 2010 blev vi introduceret til ’Vækkelse og Reformation’. Vi hilste 
initia tivet velkomment og så, at det var en fortsættelse af udviklingen, som alle-
rede var begyndt i vores Union.

Efter denne tid har vi fået tættere relationer, større grad af enhed og fælles-
skab, samt bedre forståelse blandt Unionens ledere.”

M. Trajkovska, Southern European Union, Belgrade, sitert i
www.revivalandreformation.org.

40 DAGE BØN I ZÜRICH – SCHWEIZ
”Uafhængig af hinanden fik vores pastor og jeg fik en bog i hånden. Dens indhold 
begejstrede os. Bogens titel var ’40 Days – Prayers and Devotions to Prepare for 
the Second Coming’ (’40 dage – bønner og andagter til at forberede sig på Jesu 
andet komme’ af Dennis Smith og udgivet af Review and Herald Publishing Asso-
ciation). Bogen kan ikke læses og derefter lægges til side. Indholdet forandrede 
mit liv. 

Siden medlemmerne i vores kirke i Zürich Wolfswinkel (ca. 100 personer) følte 
et stort behov for vækkelse og bøn, planlagde vi ’40 dages bøn’ i efteråret 2011. 
Bogen gav detaljerede og værdifulde oplysninger om dette. Vi benyttede de 40 
dages andagter i bogen. 

Emnerne drejede sig om at blive fyldt med Helligånden, bøn, forkyndelse, at 
leve med Jesus og åndeligt fællesskab. Den 1. oktober 2011 startede vi med stor 
glæde og store forventninger. Heldigvis deltog næsten hele menigheden. Dagligt 
mødtes bønnepartnere for at gennemføre planlagt bøn, sende sms’er eller bede 
sammen i telefonen. En af grupperne mødtes til andagt og bøn kl. 6 om morge-
nen. Vores 40-dages fællesskab var en uforglemmelig oplevelse. Gud svarede på 
mange af vores bønner, især i forbindelse med en foredragsrække om bibelske 
profetier, der løb af stabelen samtidig. Disse foredrag var en stor velsignelse. Der 
var mange besøgende, og 20 personer meldte sig til et efterfølgende seminar om 
profetier. (Opfølgning i marts 2013: Mellem 50 og 60 gæster kom, hvilket ikke er 
set i Zürich i 20 år.) 

Guds Ånd har skabt vedvarende forandringer i vores kirke, og det er en stor 
fornøjelse at se, hvordan vore små grupper begynder at vokse. Vores medlemmer, 
som længes efter at studere Bibelen med andre, finder en del interesserede  
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mennesker. De, som deltog, har nu et dybere ønske om at Helligåndens arbejde 
skal fortsætte. Vi takker Gud af hele vores hjerte og giver Ham æren.” Béatrice 
Egger, Adventistkirken i Zürich-Wolfswinkel

40 DAGE BØN OG EVANGELISATION I KÔLN – TYSKLAND 
Pastor João Lotze er tysk-brasilianer. I 38 år har han arbejdet i kirker og på syge-
huse i Brasilien, såvel som i en union og i den sydamerikanske Division. Han blev 
pensioneret i marts 2012. Han og hans kone blev enige om at flytte til Köln som 
”telt-mager missionærer” og arbejde med en portugisisk- og spansktalende 
menighed. 

”Vi startede med små grupper i Köln for at opmuntre medlemmerne til at 
invitere besøgende. Baseret på vores erfaring i Brasilien startede vi et 40-dages 
program i Köln. Det materiale, vi havde brug for, var tilgængeligt på portugisisk. 

Menigheden med portugisiske, spanske og tysktalende medlemmer begyndte 
med glæde at deltage i 40-dages-program. Hver dag bad vi for 100 venner og 
bekendte. Navnene på disse mennesker blev skrevet på en tavle i kirken. Perso-
nerne fik først kendskab til vores forbøn 30 til 35 dage inde i programmet. Samti-
dig inviterede vi dem til en særlig gudstjeneste for gæster, hvor 120 personer 
mødte op til denne specielle gudstjeneste. Christian Badorek, hjemmemissions-
leder i Nordrhein-Westfalen, prædikkede denne dag. Nogle af gæsterne græd af 
glæde, da de så deres navne på tavlen.

Efterfølgende holdt Antonio Goncalves, en evangelist fra Brasilien, en 15-dages 
mødeserie. Hver aften talte han i halvanden time – med oversættelse. Seriens 
titel var: ’Lad Bibelen overraske dig.’ Møderne drejede sig om Jesu andet komme 
og emnerne fra Daniel og Åbenbaringen. Foredragene og sangene blev oversat 
fra portugisisk til tysk. Der var korsang og god musik hver aften. Møderne blev 
hver gang afsluttet med en opfordring til at tage en beslutning. Vi er taknemme-
lige for de besøgendes positive reaktion. Kirkens medlemmer bad intenst, især 
for deltagerne i 40-dages program.

Vores kirke har plads til 80 personer, men i weekenden mødte mere end 100 
deltagere op, og i ugens løb var der omkring 60 mennesker hver aften. 32 gæster 
deltog regelmæssigt. Dette førte til, at otte blev døbt i første omgang, og 14 slut-
tede sig til en dåbsklasse. Ved årets udgang blev atter 13 mennesker døbt.

Vi har haft mange overraskende oplevelser. Det var svært at finde en oversæt-
ter. En katolsk lærer tilbød at hjælpe, men hun havde ikke megen erfaring med 
Bibelen. Så vi bad om at finde en protestantisk oversætter. Kort tid efter blev vi 
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bekendt med en dame i en restaurant, der fortalte, at hun var glad for at over-
sætte i en pinsemenighed. Hun var vant til at oversætte fra portugisisk til tysk, og 
hun blev vores oversætter under kampagnen. Hun blev også døbt.

Mary, oversætteren, spurgte, om hun måtte invitere sin veninde Elisabeth. 
Hun var leder af en lille colombiansk menighed i Köln med 13 medlemmer. Hun 
kom med nogle af hendes medlemmer. Siden da blev to af dem døbt. Elisabeth 
og hendes familie får nu bibelstudier. 

En yderligere oplevelse har at gøre med Hope Channel. En tysk kvinde fandt 
kanalen – tilsyndeladende – ved en tilfældighed, og det hun hørte, gjorde et stort 
indtryk på hende, blandt andet det, som blev sagt om sabbatten. Hun inviterede 
sin mand til at gå med til møderne. Han kunne også lide budskaberne. En dag tog 
hun af sted for at besøge hendes mor, og hun fik en indskydelse til at tage en 
anden vej. På denne rute fandt hun et skilt ved en syvende-dag adventistmenig-
hed. Hun konkluderede, at det måtte være adventister fra Hope Chanel. Om sab-
baten gik hun til gudstjeneste. Derefter inviterede hun sin mand og sin mor til at 
deltage. Siden da er alle tre blevet døbt.

En anden oplevelse er fra en russisk-tysk søster. Hun deltog i et 40-dages-pro-
gram og begyndte at bede for sine russisktalende naboer. Da hun fortalte en af 
sine naboer, at hun bad for hende, blev naboen meget overrasket og sagde, at 
hun ledte efter en kirke, der holdt den bibelske sabbat. Hun og andre naboer 
deltog i den pågældende evangelisationsserie. To af dem er blevet døbt. 

En anden oplevelse stammer fra en kvinde ved navn Jeanne. Hun havde været 
medlem af en baptistkirke i Brasilien og ledte efter en portugisisk-talende menig-
hed i Köln. Hun kom i kontakt med Adventistkirken, modtog bibelstudier og blev 
døbt. Efter dåben kontaktede hun sine slægtninge i Brasilien og fortalte en onkel, 
som allerede var adventist, at hun nu også var adventist. Det var en stor overra-
skelse for både hendes mor, hendes søskende og hendes tidligere trossøskende i 
Baptistkirken i Brasilien. Hendes familie i Brasilien besøgte derefter en adventist-
kirke for at få mere information om sabbaten som hviledag. Dette førte til, at fem 
blev døbt i Brasilien: hendes mor, to af hendes søstre og to andre pårørende. Nu 
beder hun om, at en tredje søster, der bor i Argentina, også vil lære Jesus at kende 
og omvende sig. Hun ønsker at være sammen med dem på den nye jord.

Under Guds ledelse havde vi mange andre oplevelser. Ved den første dåbshøj-
tidelighed blev otte mennesker døbt, en fra hvert af følgende lande: Italien, Tysk-
land, Peru, Brasilien, Ukraine, Venezuela, Columbia og Russland. I løbet af efter-
året havde vi igen en evangelisk serie i forbindelse med læsning af bogen  
’40-dage i bøn’. Jimmy Cardoso og hans kone, der oprindeligt kommer fra Brasi-
lien, men nu bor i USA, afholdt møderne. Selvom serien kun varede en uge, var der 
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fire, der besluttede sig for dåb. De havde tidligere modtaget bibelstudier. Der var 
tre tyskere og en italiener.

Begge dåbshandliger blev afholdt i den store adventistkirke i Köln.
Vi takker Gud for at have givet os en sådan overraskelse på en vidunderlig 

måde. Jeg er overbevist om, at vi også i fremtiden kan forvente store ting af Gud. 
Være så gode og husk os i jeres bønner.” João Lotze, Köln, Tyskland

Levende forbøn: ”Først læste jeg bogen ’40 dage i bøn’ igennem. Allerede fra 
den første side i bogen blev jeg imponeret. Vi bør ikke kun bede for nogen, men 
også have kærlig omsorg for personen. Det gør forbøn levende. Jeg fortryder, at 
jeg aldrig har set det på denne måde, fordi det er sådan, at tro bør praktiseres. Jeg 
er overbevist om, at kombinationen af at bede for og at have omsorg for en per-
son, er gavnlig for både den bedende og modtageren. Helt fra begyndelsen var 
jeg også sikker på, at fællesskabet i menigheden ville blive styrket. Åh, hvor ville 
jeg ønske, at der uvikles en sådan sammenhørighed, som er beskrevet i de sidste 
kapitler af bogen, For at være ærlig: jeg måtte græde, fordi jeg længtes efter et 
sådant fællesskab. Jeg er overbevist om, at bogen fremmer ’Kristus i mig’ og 
befrier os fra byrden af vores egne præstationer. Jeg har læst nogle bøger om 
’Kristus i mig’, men denne bog synes at være den mest nyttige. Jeg tror, at bønne-
livet vil blive styrket ved at læse bogen, at fælleskabet fremmes i menigheden, og 
at det vil gøre forbønnen mere levende. Bogen giver håb for mig selv, for kirken 
og verden. Tak til Gud for denne bog. Nu har jeg planer om at læse bogen ’40 
dage i bøn’, lade mig inspirere til yderlige bøn og anbefale bogen til dem, Gud 
leder mig til.”.

Et par uger senere modtog jeg en email fra en trossøster: ”Som du ved, læste 
jeg i første omgang bogen igennem. Men efter at jeg læste den sammen med 
min bønnepartner, opdagede jeg, at den er mere værdifuld, end jeg troede i 
begyndelsen. Jeg har modtaget svar på ting, som jeg ikke ville have modtaget, 
hvis jeg var alene. Takket være Gud for min bønnepartner, der deltager intensivt 
og på en levende måde.” H.K. 

Ikke sikker længere: ”Brochuren ’Skridt til personlig vækkelse’ har berørt mig 
på en usædvanlig måde. … Jeg blev født ind i en adventistfamilie og troede, jeg 
var på rette vej. Kapitlet om de ti jomfruer samt verset i Rom. 8,9b: ’Men om 
nogen ikke har Kristi Ånd, så hører han ikke Ham til’ chokerede mig virkelig. Plud-
selig var jeg ikke længere sikker på, om jeg var fyldt af Helligånden, og om Han 
arbejdede i mig. Jeg savnede virkelig ’Åndens frugt’ i mit liv. Denne sabbats efter-
middag læste jeg jeg bogen færdig, og en dyb, ufattelig sorg ramte mig. Så læste 
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jeg bønnen i sidste del af bogen. Jeg fik et stærkt ønske om at modtage Helligån-
den for at lade Ham forandre mit hjerte, og at Gud ville forme mig efter Hans 
vilje.” A.P.

At kende HAM: ”For et stykke tid siden læste jeg en artikel om vækkelse. Jeg 
har været beskæftiget med dette emne i tre år. Nu er jeg lige begyndt med at 
læse brochuren ’Skridt til personlig vækkelse’. Jeg kan kun sige AMEN til det! Jeg 
er glad for, at jeg har fundet mange af mine egne tanker i bogen. Jeg har indtryk 
af, at vi rammer forbi målet i vores kirke, selvom vi er meget tæt på. Jeg kan ikke 
ryste følelsen af, at vi har mistet noget af det mest væsentlige. Ofte er vi optaget 
af forskelllige emner, så som: ’hvad er sandhed’, ’hvordan børe vi leve’ eller ’hvor 
vigtige er profetierne’, og jeg siger ikke, at det er forkert. Men vi overser, HVOR-
FOR Gud gav os disse ting. Er ikke sandhedens formål at opnå et inderligt fælles-
skab med Gud? Skal disse emner ikke hjælpe os til VIRKELIG at lære Gud at kende? 
Skal profetierne ikke lede os til at erkende Guds storhed og almagt? – Vi må for-
stå, at Han holder hele verden i sine hænder og styrer alt. Og på samme måde 
kan Han lede og forme vores liv.Hvad er evigt liv? Joh. 17,3: ’Og dette er det evige 
liv, at de KENDER dig, den eneste sande Gud, og ham, som du har sendt, Jesus Kris-
tus.’ I lignelsen om de ti jomfruer sagde brudgommen til de fem tåbelige brude-
piger, ’Jeg kender jer ikke!’ Formålet med vores tro er simpelthen at kende Gud, at 
have fællesskab med Ham, så Han kan fylde os, som Han fyldte templet for længe 
siden (2. Krøn. 5,13.14). Og når Han bor i os, og fylder os helt og fuldt, så er det  
ikke længere os, som lever, men Kristus, der lever i os.” (Afsender kendt af 
forfatteren.) 

FANTASTISKE SVAR PÅ FORBØN 
”Den anden ”40 dage bog” af D. Smith er en fantastisk velsignelse for mig. Nogle 
af dem, jeg har bedt for, har oplevet en 180 graders forandring i deres liv. 

I løbet af de 40 dage havde jeg en dyb åndelig samtale med en ven. Han for-
talte mig, at hans liv havde taget en helt anden kurs i de seneste uger. Han havde 
et større behov for at bede, tænkte mere på Guds ord og kunne give slip på ting, 
som han havde været afhængig af tidligere. Jeg tog mod til mig og fortalte ham 
om den pågædlende bog. Han var samtidig en af de fem, jeg bad for. Da han 
hørte om bogen og forbøn, reagerede han positivt og udbrød: ’Så det er det dig, 
der er skyld i det hele.’

’En pige besluttede sig for at give sit liv 100 procent til Gud. Selvom hun havde 
været en troende siden barndommen, levede hun uden Gud. På daværende  



92 KAPITEL 6 HVILKE ERFARINGER LIGGER FORAN OS?

tidspunkt havde hun ingen interesse for troen og var fuldstændig opslugt af et 
verdsligt liv. Men nu er hun helt forandret; Alle der kender hende, lægger mærke 
til det og er forundret. Hun studerer Bibelen med mig i øjeblikket, og tager del i 
et 40-dages program i vores menighed og ønsker at opfordre andre til at få et 
mere seriøst trosliv.

En anden ung pige, som jeg bad for, skulle deltage i et kursus på et hotel sam-
men med andre kursister i en uge. Hun var bekymret over at skulle være så tæt 
på andre i en hel uge. Dagen før hun tog af sted, opfordrede jeg hende til at bede. 
Samtidig fortalte jeg hende, at jeg havde bedt for hende i lang tid. Vi bad sam-
men om, at hun ville opleve Guds fred. I løbet af hendes kursustid ringede hun og 
fortalte mig, at Gud havde gjort noget utroligt for hende. Han havde ikke kun 
givet hende fuldkommen fred, men Han havde også givet mod til ikke at deltage 
i aftenunderholdning, med diskotek, alkohol osv. 

Efter de 40 dage fortsætter jeg med at bede for disse mennesker, efter at jeg 
har hørt og set vidunderlige bønnesvar.” A.M. (forkortet udgave)

 

HVORDAN GUD ARBEJDER GENNEM FORBØN 
”De sidste fem år har jeg fuldstændig mistet kontakten til en person, som bety-
der meget for mig. Han synes at ignorere mine beskeder. Han var vokset op i 
menigheden, men jeg havde hørt, at han ikke var kommet i i kirken de sidste tre 
år. Og der blev sagt, at han var i parfohold med en ikke-troende kvinde. Denne 
unge mand kom på min bønneliste, selvom jeg ikke regnede med, at få kontakt 
med ham igen. Vi boede 600 km fra hinanden, og han har aldrig reageret på 
mine henvendelser. Alligevel bad jeg Gud om et livstegn fra ham. 

Jeg begyndte at holde mine 40 dages andagter. Med kort varsel hørte jeg om 
hans broders kommende dåb. Tidspunktet var lige flyttet til den periode, hvor jeg 
holdt mine 40 dages bøn. Stedet, hvor broren skulle døbes, var i nærheden af mig. 

Jeg besluttede mit for at være til stede – og jeg mødte ham! Vi fik en meget 
dyb samtale, og han fortalte mig, at han for nogen tid siden havde fået et stort 
behov for at komme tilbage til Gud, men at han ikke havde kræfter til at ændre 
sin livsstil. Jeg fortalte ham, at jeg havde bedt intenst for ham de sidste 20 dage, 
og at jeg havde haft ham på min bønneliste før denne tid. Han var målløs. Det var 
præcist i løbet af denne tid, at han havde følt, at Gud arbejdede med ham. 

Under dåben blev han meget rørt, og da præsten kom med appellen, kunne 
jeg mærke kampen, der fandt sted inde i ham. Efter at have kæmpet i et stykke 
tid, faldt han på knæ og begyndte at græde. Han overgav sig til Gud igen! Mod 
slutningen af aftenen fortalte han mig, at han havde besluttet sig for at gå  
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regelmæssigt til kirken og til at forandre sin livsstil. Han havde ikke regnet med, 
at denne weekend ville ende sådan. 

Nogle uger senere mødte jeg ham til en ungdomskonference, som styrkede 
og opbyggede ham. Jeg takker Gud for, at en kær ven omvendte sig til Gud igen.” 
M. H.

MENIGHEDEN I LUDWIGSBURG –  
BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND 

”Til at begynde med læste vi 40 dage bogen som et par, og oplevede stor velsig-
nelse, medens vi bad. Derefter organiserede vi bønnemøder to gange om ugen i 
vores menighed og læste bogen sammen med kirkens medlemmer. Vi oplevede 
specifikt Guds velsignelse og ledelse og oplevede mange mirakler i løbet af de 40 
dage. Gud fornyede og vækkede os: menighedsmedlemmer, der aldrig havde haft 
mod til at tale med fremmede, talte med dem på eget initiativ. Ved fælles bøn 
svejser Gud os som en menighed tættere sammen. Det var et privilegium for os 
at få særlige erfaringer gennem forbøn og samvær med de fem personer, vi bad 
for i de 40 dage. Gud arbejdede på en særlig måde for disse mennesker. Gang på 
gang dukker der mennesker fra gaden op til vores sabbatsgudstjenester. En fami-
lie får bibelstudier. Gennem videoer på internettet og bogen Den store strid er de 
blevet fortrolige med sabbatten, og de har derfor i nogen tid været på udkig efter 
en kirke.” Katja og Christian Schindler, Syvende Dags Adventistkirken i Ludwigs-
burg (lidt forkortet)

40 DAGES ERFARING 
”Alt begyndte med et seminar om ’Skridt til personlig vækkelse’ På det tidspunkt 
voksede der et ønske frem hos mig om at opleve Guds tilstedeværelse i mit dag-
lige liv. Så hørte jeg om ’40 dage i bøn’. Det blev hurtigt klart for mig, at jeg ville 
deltage i denne spændende begivenhed. Faktisk vidste jeg ikke helt, hvad jeg in-
lod mig på. At finde en passende bønnepartner, som er en del af dette program, 
var ikke så svært. Det var en udfordring at finde en passende tid til fællesbøn i  
40 dage. Som sygeplejerske har jeg ikke regelmæssig arbejdstid, men det tænkte 
jeg ikke nærmere over. Alligevel velsignede Gud min beslutning lige fra starten. 
Med længsel ventede jeg på de dyrebare minutter på dagen, hvor vi måtte dele 
tanker om emnet og bede indtrængende om Helligånden. Vi lagde mærke til, at 
bønnerne udrettede noget i vores liv, og det kunne vi ikke holde for os selv. Ved 
enhver lejlighed, følte vi os opmuntret til at fortælle om det. Det var vigtigt for 
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mig at motivere andre til at få den samme erfaring. Effekten udblev ikke. Nogle 
af menighedsmedlemmerne blev påvirket af vores entusiasme. Hurtigt derefter 
dannedes nye andagtspar. Vi glædede os til at dele det, vi havde oplevet i ugens 
løb. Denne ’virus’ spredtes også til nogle af de unge. De 40 dage sluttede for hur-
tigt. Vi ville ikke og kunne ikke stoppe. Og Gud tillod os ikke at vente længe. I løbet 
af de 40 dage gav han os mange vidunderlige bønnesvar. Vi fortsatte vores  
andagts – og bønnetider med bogen ’Herren kommer’ af Ellen G. White. En af dem 
vi havde bedt for i denne periode kom i kontakt med menigheden efter at havde 
været borte i lang tid. Glæden var stor. Mennesker omkring mig blev mere og 
mere vigtige for mig. Mit ønske om at dele Guds kærlighed med andre voksede 
sig stærkere. Mit liv blev helt forandret. Mange af os blev bedre venner og vi lærte 
at forstå hinanden bedre. Vi deltager i hinandens liv og er der for hinanden. Fæl-
lesskabet har en helt ny betydning. Bogen om de ’40 dage i bøn’ af Dennis Smith 
var en stor hjælp for mig. Det er nemmere end man tror at finde en bønnepartner 
og få erfaringer med Gud. Mennesker, som vi har kær, vil takke os for det.” Hilde-
gard Welker, Crailsheim Syvende Dags Adventistkirke (lidt forkortet)

JESUS ER VORES EKSEMPEL
Jesus er vores største eksempel i alle ting. I Luk. 3,21.22 læser vi: ”Da nu alt folket 
døbtes, og også Jesus blev døbt, så skete det, at Himmelen åbnedes, mens han 
bad, og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due, og en 
røst lød fra Himmelen: ’Du er min Søn, den elskede, i dig har jeg velbehag.’” 

Ellen White skrev følgende om denne begivenhed: ”Som svar på Hans bøn til 
sin Far blev himlen åbnet. Og Helligånden kom ned som en due og blev over 
Ham.” 132

Det er utroligt, hvad der skete igennem Hans tjeneste: ”Morgen efter morgen 
talte Han med sin Fader i himlen. Han modtag daglig Helligåndens dåb.” 133 Hvis 
Jesus havde brug for at være fyldt med Helligånden hver dag, hvor meget mere 
behøver vi det så ikke! 

132 E.G. White, Das Wirken des Heiligen Geistes (Lüneburg, 2006), S. 12 / Ye shall Receive Power, R&H, 1995
133 E.G. White, Signs of the Times (www.egwwritings.org), 21. Nov. 1895
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 
Gennem Helligånden har vi en vidunderlig leder i alle livets situationer og des-
uden får vi kraft efter Hans herligheds rigdom. 

På den måde forandres vores karakter, og vi kan være værdifulde værktøjer i 
Guds værk. Vores daglige overgivelse og Helligåndens dåb vil føre til gennem-
brud i vores liv. 

Herren ønsker at forberede os til den største begivenhed i verdens historie. 
Han ønsker, at vi personligt skal være forberedt på hans genkomst, og at vi i Hel-
ligåndens kraft kan samarbejde for at fuldende det evangeliske arbejde. Han vil 
lede os sejrrigt gennem vanskelige tider. Lad Gud give dig personlig vækkelse og 
reformation gennem daglig overgivelse og Helligåndens dåb. Jeg vil gerne slutte 
med en bibeltekst og en bøn om vækkelse: ”... og mit folk, som mit navn nævnes 
over, da ydmyger sig, beder og søger mit åsyn og vender om fra deres onde veje, så 
vil jeg høre det i Himmelen og tilgive deres synd og læge deres land.” (2. Krøn. 7,14)

Bøn: Fader i himlen, giv os ydmyghed (Mika 6,8). Giv os et stærkt ønske i 
vores hjerter om at bede og søge dit åsyn. Gør os villige og hjælp os til at 
vende os bort fra vores onde veje. Vær god at opfylde betingelserne herfor i os 
i overensstemmelse med dine løfter og lad os høre dit. Tilgiv os vores synder 
og helbred os fra vores lunkenhed og vores frafald. Vær god at hjælpe os med 
at overgive os til Jesus hver dag og ved tro modtage Helligånden. Amen. 

”Vækkelsen kommer kun som svar på bøn”. 134 ”Helligåndens dåb – som på 
pinsefestens dag – vil føre til åndelig vækkeise i form af sand gudsfrygt, og til at 
vi vil få mange underfulde gjerningert at se.” 135

134 E.G. White, Für die Gemeinde geschrieben, Bd. 1 (Hamburg, 1991), S. 128 / Selected Messages, vol. 1, 
p. 121.1 (egwwritings.org) og Udvalgte budskaber, bd. 1, s. 117 på norsk

135 E.G. White, Für die Gemeinde geschrieben, Bd. 2 (Hamburg 1992), S. 56 / Selected Messages, vol. 2, 
p. 57.1 (egwwritings.org) og På fast grunn, bd. 2, s. 57.1 på norsk
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777 VERDENSOMSPÆNDENDE BØNNE-KÆDE  
(GLOBAL PRAYER CHAIN)

Hvad er ”777”? Det er en verdensomspændende bønne-kæde. Man beder dag og 
aften. Guds folk beder i syv dage kl. 7.00 og kl. 19.00 om, at Helligånden må blive 
en del af vore familier, vore menigheder und ved vore tjenester. Når vi beder på 
disse tidspunkter, bedes der faktisk samtidigt i alle tidszoner på jorden. Dermed 
er vi forbundet med tusinder af andre bedende personer på hele kloden. ”En 
kæde af alvorligt bedende troende kan derved dække hele verden i bøn om tilde-
ling af Helligånden …” (Review and Herald, 03.01.1907) 
www.revivalandreformation.org
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Hvordan skabes interesse for et liv fyldt med Helligånden? 
Hvad kan ledere og menighedsmedlemmer gøre? Her er et par muligheder, der 
viser, hvad vi kan gøre:
1. Læs sammen som ægtepar eller sammen med en anden bønnepartner: 

 f  ”At blive i Jesus” af Helmut Haubeil, som kan downloades ved: Steps to 
Personal Revival: https://steps-to-personal-revival.info/;/IJB_Dänisch%20
(1).pdf eller 

 f  ”50 Dager med bønn og andakt” (norsk, Dennis Smith, bogen kan bestilles 
ved Hopechannel Tyrifjord radio, NO)

 Når et ægtepar deltager, vil det fremme indbyrdes gensidig hengivenhed. 
Selvfølgelig kan man også holde andagter med en anden person. Det vil være 
ideelt at komme sammen, men det fungerer også via telefon, Skype eller via 
andre medier. Andagtsgrupper med to deltagere har den største effekt. Guds 
Ord anbefaler, at vi skal bede to og to (Matt. 18,19) og arbejde to og to sammen  
(Luk. 10,1). At tilbede på denne måde er den bedste forudsætning for at inspi-
rere andre til at gøre det samme.

INTERESSE OG DELING

”Den glæde, vi giver til andre, kommer tilbage  
til vore egne hjerter.” (Tysk ordsprog) 

Hvordan kan jeg hjælpe andre til at opleve  
”liv og overflod” (Joh. 10,10)? 

K A P I T E L  7
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2. Hvordan kan man anbefale eller dele litteratur? 
 Der kan henvises til bogen ”Skridt til personlig vækkelse”, som er tilgængelig 
på mange forskellige sprog ved: https://steps-to-personal-revival.info/. Mere 
end 80 vidnesbyrd fra læsere og hundredvis af opkald har vist, at denne bog 
bliver meget værdsat, fordi: 

 f Den åbner læserens øjne for deres egen situation (se kapitel 2). 
 f  De forstår de nødvendige skridt, der fører til et åndeligt liv: Daglig overgi-

velse til Kristus, daglig bøn om Helligånden. (Den Store Mester, s. 494,4) 
 f  Helligånden viser alle andre nødvendige skridt (se kapitel 3). At bede med 

løfter giver sikkerhed for at få Helligånden (se kapitel 5). 
 Den store glæde de har følt, har gjort dem til vidner og til at sprede bøgerne. Gen-
nem de erfaringer, som mange har gjort, har vi lært, at brugen af ”Vejen til person-
lig vækkelse” sammen med de ”40-dages-bøger” er en fremragende hjælp til at 
komme i gang med det samme. Disse bøger udvider og styrker det åndelige liv, 
som fører til personlig morgenandagt, og som giver mange bønnesvar.
I menigheden:

3. Korte læsninger under gudstjenesten: 
 Prædikanten kan læse udvalgte tekster om at leve med Helligånden før selve 
prædikenen (fem til ti minutter). Anbefalet litteratur er angivet i afsnit 4 
nedenfor. Efter et stykke tid kan søskende opfordres til at danne grupper på to 
og to eller begynde med en ”40-dages-bog” (se afsnit 12).

4.  Tekster fra vores litteratur, som kan anbefales i vores bekendtgørelser til guds-
tjenesten, til grupper og/eller til privat brug.

 f Jesu Liv, kapitel 73: Jesu afskedstale. 
 f Apostlenes Gerninger, kapitel 5:”Åndens gave.” 
 f Kristi Lignelser, kapitel 12: ”At bede for at kunne give”
 f Vejledning for menigheden, bind 3: ”Løftet om Helligånden”, s. 166. 
 f  Tanker fra andagtsbogen af Ellen G. White: ”Ye shall receive Power” på 

engelsk.

5.   At dele erfaringer: Så ofte som muligt kan man dele åndelige oplevelser i sab-
batskolen eller i gudstjenestetiden. Det kan være personlige erfaringer eller 
fra andre menighedsmedlemmer. Du kan finde vidnesbyrd (på engelsk eller 
tysk) på denne hjemmeside: https://steps-to-personal-revival.info/ – klik på 
”Testimonies” 
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6.  Seminar i fire dele som en studiesabbat: 
 Dette er måske den mest effektive måde til hurtigt at vække interessen i en 
menighed. Oplag til en usædvanlig sabbat med 3-4 præsentationer kan plan-
lægges sådan: Begyndelse fredag aften, fortsættelse under gudstjenesten og 
afslutning sabbats eftermiddag. Et muligt hovedemne kunne så være et af 
emnerne i Skridt til personlig vækkelse: Fredag aften er en ideel tid i ugen for 
at dele oplevelser, det kan vække følelser og lede til beslutninger. Hvis det er 
muligt bør det være en personlig oplevelse, som taleren har haft eller om tale-
rens overgivelse til Jesus. Du kan finde forslag til dette i bogen ”Abide in Jesus” 
eller ”In Jesus bleiben” (på engelsk og tysk) kapitel 2. Bogen kan downloades 
her: https://steps-to-personal-revival.info/It. Det anbefales at tale om hoved-
tanker fra ”Skridt til personlig vækkelse” under gudstjenesten – mere præcist: 
del to til tre citater fra introduktionen om mangel på Helligånden. Fortsæt 
med hovedpunkterne i første kapitel: ”Jesu mest værdifulde gave” og fra 
anden kapitel: ”Hvad er fokus angående vores problemer?” (Måske skal du 
opdele dette i to møder.) Under det første eftermiddagsmøde kan du dele tan-
ker fra tredje kapitel: ”Vores problemer kan løses – hvordan?” På andet efter-
middagsmøde kan der deles tanker fra femte kapitel: ”Nøglen til praktisk 
erfaring.”
 I menigheder, hvor det første seminar om ”Skridt til personlig vækkelse” er 
afholdt, kan man arrangere en anden studiesabbat og bruge emner fra bogen 
”Abide in Jesus”. Også her kan man arrangere fire indlæg ud fra bogens kapit-
ler. Når du forbereder en studiesabbat, kan det være nyttigt at distribuere  
litteraturen på forhånd, og anbefale at indholdet studeres grundigt. Det har 
også vist sig at være nyttigt at starte et 40-dages bønneprogram i weekenden 
efter studiesabbatten (se afsnit 12) eller med en organiseret læsning af et 
kapitel pr. uge fra ”Skridt til personlig vækkelse” (se afsnit 7).

7.  Organiseret læsning – et kapitel pr. uge. En nem og nyttig mulighed er at læse 
et kapitel om ugen (endnu bedre hvis dette kapitel læses flere gange) fra 
”Skridt til personlig vækkelse” eller ”Abide in Jesus” eller fra den norske udgave 
”50 dager i bøn”. En gruppe eller hele menigheden kan aftale en startdato. 
Dette kan ske enten som forberedelse til en studiesabbat (se afsnit 6) eller 
umiddelbart efter. Hver enkelt person kan afgøre, om han skal læse alene eller 
i en gruppe. På sabbatten er det godt at læse hovedpunkterne fra kapitlet  
i fem minutter og så invitere deltagerne til at dele personlige erfaringer. Hvis 
der ikke er noget vidnesbyrd, kan du læse et andet (forbered det på forhånd – 
se vidnesbyrd på hjemmesiden https://steps-to-personal-revival.info/).
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  Derefter kan du annoncere hvilket kapitel du vil læse i næste uge. Du kan be-
stille 40-dages bøger på http://www.spiritbaptism.org/ og ”50 dager i bøn” 
ved Tyrifjord Radioen.

8.  Hold prædikener – om at leve med Helligånden eller opmuntre en anden til at 
gøre det
 Der er gode prædikener fra Dwight Nelson med titlerne: Ground Zero and the 
New Reformation: ”How to be baptized with the Holy Spirit”. Prædikerne 
begyndte den 2. september 2017 (se: www.pmchurch.tv/sermons; de tre taler 
ligger også på YouTube, med titlen: ”The new reformation – how to be bap-
tized with the Holy Spirit”). Han udgav nogle blogs fra 30. august 2017 til og 
med den 13. september 2017. De er tilgængelige på: https://www.pmchurch.
tv/blog.

9.  Hold bibelstudier om at leve med Helligånden eller læs dem højt fra bogen

10.  Små grupper eller bønnegrupper, hvor man kan læse, tale om opbyggelig lit-
teratur og efterfølgende bede sammen. Derudover anbefales det at grupper 
på to og to deltager i programmet ”50 dager med andagter og bøn”. I denne 
periode mødes hele gruppen en gang om ugen, hvor de også deler deres erfa-
ringer og beder sammen (se afsnit 12).

11.   Missionssabbat – Eftersom Helligåndens liv gør os til missionærer, er det en 
god idé at gennemføre missionssabbatter permanent eller i en vis periode. 
Dette var et grundlæggende element for vore pionerer. De arrangerede 
missions sabbater første sabbat hver måned. Man kan også pege en bestemt 
person eller gruppe til at være ansvarlig for at forberede dette. Hvis man 
kombi nerer disse forslag, kan det bidrage til konstruktive og glade timer om 
sabbatten. Derudover kan det føre til en vækkelse af missionsånden.

12.   Studier og samtaler ved hjælp af 40-dages konceptet – Dette oplæg er  
forklaret i den første, anden og tredje 40-dages bog under overskriften ”Intro-
duktion og oversigt”. Desuden kan oplægget diskuteres i menighedsbestyrel-
sen, missionsafdelingen eller Unionsbestyrelsen. Arrangementet kan også 
præsenteres ved pastorale sammenkomster, seniorforeningsmøder, missions-
møder, ungdomsforsamlinger og missionskoler. Denne plan kan være nyttig 
på følgende områder: Det hjælper os med: 
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 f At få et tættere forhold til Jesus gennem Helligånden. 
 f Det styrker vores bønneliv (alene eller i grupper) 
 f Styrker vor indbyrdes forhold. 
 f  Hjælper med at styrke det åndelige liv gennem Helligåndens 40-dages 

andagter. 
 f  Det forbereder os til at holde forbøn for dem, som er gledet ud eller dem, 

vi ikke er nået til endnu, og det bliver lettere at kontakte dem. 
 f Styrker evangelisme, omsorgsgrupper og bibelstudier.

Dette opnås på tre åndelige niveauer: 
 f  Personlig vækkelse gennem ”40-dages andagter” i grupper på to og to. 

(Med samtaler omkring emnet og nogle uddybende spørgsmål, som frem-
går af teksten og daglig bøn om Helligånden).

 f  Åndsfyldt bøn for de fem mennesker hver gruppe har udvalgt eller menig-
hedsmedlemmer, som er gledet ud.

 f  Evangelistiske aktiviteter (præsentationer / seminarer, missionsorientered e 
omsorgsgrupper, bibelstudier, små og mellemstore udstillinger, såsom 
helse- expo, skabelses – eller profeti – udstillinger). 

 Der findes en håndbog eller instruktionsbog for dem, der organiserer 40-dages 
program, som kan downloades her: http://www.missionsbrief.de/down-
loads/40tage-instructions.pdf. Bogen beskriver den anbefalede måde at for-
berede og arrangere evangeliske serier på. Således bliver ledere og menig-
hedsmedlemmer åndeligt forberedt på et personligt plan. Gennem bøn og 
ved at kontakte de fem personer, der er blevet bedt for, banes vejen for at være 
åben for deltagelse i en mødeserie. Forskellige typer evangelisme kan bruges. 
Ved bestilling af 40-dages bøger af Dennis Smith, skal du følge dette link: 
http://www.spiritbaptism.org/online-store/english.html. (Nogle af bøgerne 
kan også findes på www.amazon.co.uk, og bogen ”50 dager i bønn” kan bestil-
les ved Tyrifjord Radio).

13.  Uddeling af informationsmateriale om ”40 dage-programmet” for menig-
hedsmedlemmer. Det anbefales at udarbejde og uddele en indbydelse til  
”40 dage i bøn” i din menighed. 

14.  Skriv aktuelle artikler i bekendtgørelser, Adventnyt, blade, menighedens web-
sider samt i informationsmateriale for forskellige afdelinger i menigheden.
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15.  Spørgeskemaer: Efter en andagt om Helligånden kan man uddele nogle spør-
geskemaer til en anonym meningsmåling:

 f Om personen ofte eller daglig beder om Helligånden, sættes et kryds.
 f  Hvis en person dagligt beder med løfter om Helligånden, sættes to krydser. 

Så kan man se, hvad den aktuelle status er på dette område.
 Forberedelse under bøn i forbindelse med alle ovennævnte punkter er afgø
rende. Det er af uvurderlig betydning, at enkelpersoner, bønnegrupper og 
hele menigheden holder forbøn, hvis resultatet skal være vellykket. 

SÅDAN DISTRIBUERES LITTERATUR
Mål:
En bror sagde en gang: Dette budskab skal nå ud til alle adventist-husstande 
rundt om i verden. Jeg vil gøre min del, og han gør det – intenst. En søster skrev: 
Dette hæfte skal oversættes til alle hovedsprog eller helst til alle sprog. Hun fik 
overtalt ledelsen til at tale om dette emne i alle distrikterne. Desuden har hun 
gennem Guds vejledning bragt tusindvis af hæfter til et naboland, som ikke tid-
ligere ville acceptere den kristne tro.

Udvikling og finansiering:
Via Guds ledelse skal bogen ”Skridt til personlig vækkelse” gives til alle adventist-
familier på deres eget sprog – gratis eller til en minimal pris. Pastorer fra ad-
skillige konferencer og unioner har allerede givet gratis eksemplarer til familier i 
deres respektive distrikter. Vejviser var den schweizisk-tyske konference i Schweiz, 
den østrigske union og Baden-Württemberg – distriktet i Tyskland. Dette projekt 
udviklede sig under Guds tydelige ledelse. Gennem Herrens indflydelse og  
nåde blev 600.000 eksemplarer sendt videre i august 2017. Vi inviterer dig til at 
bede om, at Herren vil fortsætte med at lede os og give midler til at fremme 
projektet. 
Som regel beder vi om midler fra distrikter eller unioner, som har solide budgette r 
til at dække trykomkostninger. I andre tilfælde, som i missionsområder, ønsker vi 
at finansiere det selv. Men de endelige modtagere skal altid tilbydes det gratis, 
selv i større antal.

En sund forudsætning:
Vi ønsker, at du skal nå ud til andre. En sund forudsætning for at dele troen med 
andre er, at være personlig velsignet af budskabet og at have Kristus i hjertet ved 
at modtage Helligånden hver dag. Læs venligst ”Kristi Liv”, s. 493.1; (ref. Alfa og 
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Omega, vol. 5, s. 228) om den dyrebare illustration Jesus henviser til i Joh. 15,4: 
”Bliv i mig, så bliver jeg også i jer.” Det betyder to ting: 

 f Konstant at modtage Helligånden. 
 f Et liv i overgivelse uden forbehold til Hans tjeneste. 

Hvorfor gav Jesus dette råd? ”Dette har jeg sagt til jer, for at min glæde (Jesu 
glæd e er en Helligånds Frugt, se Gal. 5,22), skal være i jer, og jeres glæde kan blive 
fuldkommen.” (Joh. 15,4)

Mulighed for at distribuere
Bøn
Det er vigtigt at forberede sig ved forbøn, når man vil dele evangeliet med andre. 
E.G. White siger i Evangelisering, danske udgave, side 341.3: ”Gennem megen bøn 
må I arbejde for sjæle, for dette er den eneste metode hvorved I kan nå 
hjerterne.”

Distribuere bogen
Du kan sprede bogen ved at dele dine indtryk og erfaringer med modtageren. 
Det kan være dine venner, ledere og folk i nøglepositioner i kirken, distriktet,  
Unionen, forlag, missionsprojekter og forskellige institutioner. Andre værdifulde 
muligheder kan være at have en stand unde årsmødet eller ved at de, som orga-
niserer årsmødet giver lov til at dele ud til alle. Husk, at hver adventistfamilie skal 
have en gratis bog eller i det mindste en bog til lav pris. Bogen kan også sendes 
via post eller gives væk, når du træffer modtagerne personligt.

Distribution via internettet
En almindelig måde at distribuere budskabet på nu for tiden, er ved email. post. 
Budskabet blev sendt til Australien, og derfra blev det sendt videre til Mizoram, 
Indien. Derefter nåede det også Pakistan via Brasilien. Du kan downloade og læse 
meddelelsen https://steps-to-personal-revival.info/. Eller du kan udskrive  
tekste n og / eller videresende linket til en eller mange på alle de sprog, som det 
er oversat til. Det drejer sig om mere end 30 sprog. Ved Guds hjælp vil der sikkert 
komme flere oversættelser.
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Distribution som ebog
Du kan skaffe dig en gratis e-bog på dette link:
https://schritte-zur-persönlichen-erweckung.info/ i ePUB eller MOBI format.  
På www.amazon.com kan du får den på tysk for $ 1,25.

Deling gennem sociale netværk
En meget effektiv måde at dele indholdet på vores hjemmeside eller dele et link 
til PDF-bøgerne med venner og bekendte er via netværk som Facebook, Google+, 
Twitter eller WhatsApp. Ved at dele og invitere andre kan du nå dine personlige 
kontakter samt nye bekendtskaber i forskellige lande og på forskellige 
kontinenter.

Distribution ved prædikener og seminarer
Alle præster og lægprædikanter har fine muligheder for at dele budskabet med 
menigheder i forbindelse med en eller flere taler. De kan også gøre det igennem 
ved egen studium og ved at bruge materiale fra bogen. ”Jeg har aldrig talt om et 
emne, som kirken allerede havde hørt eller læst om. Gennem pædagogisk forsk-
ning ved jeg i dag, at det er absolut nødvendigt at læse eller høre et så vigtigt 
emne 6-10 gange.” (Personlig erfaring og råd fra Helmut Haubeil.) Hvis du ønsker 
det, kan du henvise til nogle hovedtanker og citater fra bogen. Hvis du ikke selv 
holder taler, kan du anmode andre om at tale om emnet i deres prædikener.
Et sabbatsseminar med hovedtema ”Vejen til personlig vækkelse” bør mindst  
indeholde disse tre emner:

1.  Prædikenen:
Kan vore problemer skyldes en åndelig årsag?

 f Mangler vi Helligånden?
 f Hvordan kan jeg selv diagnosticere mit åndelige liv?

(Dette er hovedpunkter fra introduktionen og kapitel 1 og 2.)

2. Eftermiddagsprogram:
 Kan vores problemer løses? Og i så fald hvordan?

 f Hvordan kan jeg praktisk anvende og erfare Guds løsning i mit liv?
 f Hvordan kan jeg bede for at være forsikret om, at Helligånden fylder mig? 

 (Dette er hovedtankerne i kapitel 3.)
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3. Eftermiddags- eller aftensprogram
  Nøglen til praktisk anvendelse

 f Hvordan kan jeg praktisk anvende og opleve Guds løsning i mit liv?
 f Hvordan kan jeg bede om at forsikret om at Helligånden fylder mig?

 (Dette er hovedtankerne i kapitel 5.)

Personligt vidnesbyrd
Personligt vidnesbyrd om følgende emner er meget værdifulde:

 f Om personlige indtryk eller indsigt modtaget ved at læse materialet.
 f Om de virkninger, budskabet bragte ind i vores liv.

Oversættelse til dit lokale sprog
Hvis bogen ikke er oversat til dit sprog, kan du muligvis – gennem bøn og Guds 
forsyn – finde en person, der er villig til og i stand til at gøre det. Det er en stor 
fordel, hvis oversætteren er personligt berørt af budskabet. Hidtil har de fleste 
oversættere gjorde det frivilligt, da de også har stor interesse for at budskabet 
spredes. Men undertiden er oversættelsen et levebrød.

I sådanne tilfælde har vi betalt en ”broderlig” løn. Vi er taknemmelige, hvis du 
kontakter Helmut Haubeil personligt med hensyn til oversættelse. Han har nogle 
gode råd som sikrer, at bogen kan udgives i samme format på hvert sprog.



106 KAPITEL 7 INTERESSE OG DELING

A F S L U T T E N D E  B E M Æ R K N I N G E R

Helligånden leder os i alle livets situationer, og Helligånden styrker os. På den 
måde vil vores karakter forandre sig, og vi kan blive værdifulde redskaber i Guds 
arbejde. Vores daglige overgivelse og dåb med Helligånden vil føre til forvandling 
af vore liv.

Herren ønsker at forberede os på den største begivenhed i verdens historie. 
Han ønsker, at vi personligt skal være forberedt på hans genkomst, og at vi i 
Helligåndens kraft kan arbejde sammen for at fuldføre det evangeliske arbejde.

Han vil lede os til sejr gennem vanskelige tider. Lad Gud give dig personlig 
vækkelse og reformation gennem daglig overgivelse og dåb med Helligånden.

Jeg vil gerne slutte med en bibeltekst og bøn om vækkelse:
”Og mit folk, som mit navn nævnes over, da ydmyger sig, beder og søger mit 

åsyn og vender om fra deres onde veje, så vil jeg høre det i Himmelen og tilgive 
deres synd og læge deres land.” (2. Krøn. 7,14 NB)

Bøn:
 Fader i himlen, giv os ydmyghed (Mika 6,8). Læg et stærkt ønske i vore 

hjerter om at bede og søge dit åsyn. Gør os villige og hjælp os til at vende os 
bort fra vore onde veje. Opfyld dine løfter, og lad os høre dit svar. Tilgiv os vor 
synd og helbred os fra vores lunkenhed og vores frafald. Hjælp os til at 
overgive os til Jesus hver dag og ved tro modtage Helligånden. Amen. 
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A P P E N D I X

INTERESSE OG DELING
ANBEFALING TIL VIDERE STUDIUM – Et vigtigt forslag: Læs i denne bog, om mu-
ligt, hver dag i seks dage. Pædagogisk forskning har vist, at det er nødvendigt 
at læse emner, der er så vigtige for vore liv, mellem seks og ti gange, før man 
forstår det grundigt. Prøv det mindst én gang. Resultatet vil overbevise dig. En 
lærer prøvede det: ”Denne opmuntring fangede min opmærksomhed: Prøv det 
mindst én gang. Resultatet vil overbevise dig. Jeg ønskede at opleve det og aller-
ede efter den tredje gennemlæsning fik jeg fat i indholdet og blev fyldt med en 
dyb kærlighed til vores Frelser, noget jeg har længtes efter i hele mit liv. I løbet af 
to måneder havde jeg læst bogen seks gange, og det var det værd. Det var som 
om jeg kunne forstå, hvordan det ville mærkes, når Jesus kommer nær til os, og vi 
kan se Hans rene, milde og kærlige øjne. Fra da af ønskede jeg aldrig at være uden 
denne glæde i Frelseren.” C.P. Jeg har modtaget vidnesbyrd fra mange taknem-
melige og entusiastiske læsere om det nye liv, de har modtaget med Helligånden. 
Næsten alle er kommet fra læsere, der omhyggeligt har læst bogen flere gange. 

40DAGES INSTRUKTIONSVEJLEDNING – Du kan finde nyttigt materiale til at  
organisere et ”40-dages bøn-og-andagts”– oplæg med en evangelisk serie i køl-
vandet ved hjælp af Dennis Edward Smiths anvisninger, som findes på dette link: 
http://www.missionsbrief.de/ downloads/40tage-instructions.pdf Nye oplev-
elser med at leve med Helligånden Vor Herre Jesus sagde: ”Men når Helligånden 
kommer over jer, skal I få kraft; og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele 
Judæa og Samaria, ja, indtil jordens ende.” (Apg. 1,8) En særlig anmodning: Når du 
har erfaring med at leve med Helligånden i dit personlige liv eller når du vidner, 
vil vi sætte pris på, hvis du sender en kort rapport til Helmut Haubeil, så han kan 
dele den i Missionsbrief (Tysk nyhedsbrev om missionsarbejde). Fortæl os ven-
ligst dit navn og hvilken menighed, du tilhører. Husk at din oplevelse vil styrke 
andre i deres vandring med Helligånden. 

Kontaktperson: Helmut Haubeil (Adresse: Se omslag.)



B R O C H U R E  2 :  
S T E P S  T O  P E R S O N A L  R E V I V A L

The Path to Complete Joy 

ABIDE IN JESUS
”Abide in Me, and I in you.” Abiding in Christ means

 a constant receiving of His Spirit,  
a life of unreserved surrender to His service.

E.G. White
Desire of Ages, DA 676.2

Abiding in Him is not a work that we have to do as a condition in order  
to enjoy His salvation. Rather it is our consent to let Him do everything for 

us, in us, and through us. It is a work He does for us – the result  
and the power of His redeeming love. Our part is simply to yield, to trust,  

and to wait for Him to accomplish what He has promised.
Andrew Murray

C H A P T E R  1 
JESUS’ MOST PRECIOUS GIFT 

What does Jesus teach about the Holy Spirit? Do you know Jesus’ most impressive 
message? What are the tasks of the Holy Spirit?

C H A P T E R  2
SURRENDER TO JESUS

What does surrender mean? Do I consequently lose my own will? Or will I become 
stronger? What can prevent us from surrendering ourselves to Jesus?

C H A P T E R  3
JESUS ABIDING IN YOU

What are the prerequisites for Jesus living in me? How will ”Christ abiding in me” 

effect my life? The greatest achievement: Experiencing the fullness of God.

C H A P T E R  4
OBEDIENCE THROUGH JESUS

How can I live in joyful obedience?
What are the characteristics of faithful obedience? Why is it a joy?

You can read, download and sent this booklet to a friend free of charge from
www.stepstopersonalrevival.info 
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NOTER
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”I øjeblikket er jeg pastor for to kirker i Californien. Jeg kom i kontakt med dit 
materiale ved at lytte til pastor Dwight Nelsons (se nedenfor) ugentlige podkast. 
Med det samme fi k det stor indfl ydelse på mit liv. Jeg kendte til andet materiale 
om Helligånden, men jeg indrømmer at jeg aldrig rigtigt har beskæftiget mig 
med det. Jeg er overbevist om at Gud, af en eller anden grund, har valgt netop 
vor tid til at nå fl ere mennesker med Helligånden. Og jeg er så glad for at jeg har 
fundet dette materiale på grund af din indsats. En ting der imponerede mig, er at 
allerede i det første kapitlet møder vi tydelige sandheder der får os til at standse 
og tænke os om.

Ideen om at læse bogen mange gange har stor effekt. Når jeg taler til folk eller 
prædiker om temaer i bogen, bliver spørgsmålet om Helligånden mere tiltræk-
kende. Det er næsten som om vi hører det for første gang. Jeg mærker det på mig 
selv. Jeg kunne ikke forlade det første kapitlet før jeg havde holdt tre prædikener 
om de emner de dækker. Jeg ved ikke hvordan man skal forklare det, men jeg 
fortsatte med at læse bogen, og mine menigheder bemærkede konsekvenserne 
af det. Jeg spredte budskabet, og i det sidste år har der været en bemærkelsvær-
dig vækst i mit område. Alt dette tilskriver jeg Gud og Helligåndens kraft blandt 
vores menighedsmedlemmer. Og vi glæder os til mere af dette i det nye år!”
Uddrag D. R. ( januar 2018) 

Pastor Dwight Nelson, seniorpastor i Pioneer Memorial Church ved Andrews Universitet, 
udtaler følgende om denne bog: ”Skridt til personlig vækkelse” har forandret mig. 
Jeg ønsker at det samme må ske for dig.” Han holdt en serie med tre prædikener 
”Ground Zero and the New Reformation: How to be baptized with the Holy Spirit?” 
Han citerede fra Skridt til personlig vækkelse og anbefalede bogen. Det førte til 
4.000 downloads og bestilling af fl ere tusind bøger. Linket til disse prædikener og 
hans blogg: https://www.pmchurch. tv/sermons (2. sep., 9. sep. og 23. sep. 2017). 
De tre taler er også lagt ud på You Tube med titelen ”The New Reformation – 
How to be baptized with the Holy Spirit” og kan downloades derfra.
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fulgte han som 37-årig Guds kald til at blive prædikant. 
Han arbejdede i denne gerning i 16 år. Efterfølgende var 
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Skridt
TIL PERSONLIG

VÆKKELSE

”Hvorfor hungrer og tørster vi ikke efter Helligåndens 
gave, når den er det middel, hvorved vi skal modtage 
kraft? Hvorfor taler vi ikke om den, beder om den 

og prædiker om den?”


