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At tjene (2)  

Hvor mange her ønsker at se vækkelse ? 

Hvor mange ønsker at se Guds hær rejse sig? 

Hvor mange vil gerne sættes fri til at blive den Gud har dig til at være? 

Hvordan får vi dette til at ske? 

Ved hjælp af Helligånden. Mange sidder og venter på at Gud skal starte en vækkelse, at vi skal få store 

undere og mirakler at se.  

Men hvordan sker de store undere og mirakler? Kun og kun ved Helligåndens hjælp. Gud venter på at hans 

folk skal fylde sig med hans ånd. Sandhedens ånd, han som arbejder i os, han som hjælper os med 

helliggørelsen indefra og han som kommer over os med sin kraft og får undere og mirakler til at ske. Den 

Hellige ånd som åbenbarer Guds plan for os. 

Fra ApG 10 v 38  

 

Johannes prædikede om:"hvordan Gud salvede Jesus fra Nazaret med Helligånd og kraft, og hvordan Jesus 

færdedes overalt og gjorde vel og helbredte alle, der var under Djævelens herredømme; for Gud var med 

ham".  

Vækkelse starter først og fremmest i menighederne. At menighederne helliggøre sig, gennemgår en 

renselses proces i deres indre så de kommer til at se, høre og forstå med deres spirituelle øjne og deres 

spirituelle øre ved Helligåndens hjælp. At de får lagt verdens aftryk af sig og under sig så de kan se og forstå 

Guds plan for deres eget og andres liv.  

Det sidste, kniber det rigtig meget med. Vi ser på andre mennesker med vores fysiske øjne, vi ser det som 

verden har gjort mennesker til og ikke hvad Gud har skabt dem  til. Vi er ikke i stand til at se andre 

mennesker med Guds øjne før vi har Helliggjort os. 

Paulus siger i 1. Kor. 2 v 5 -11: "Min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med 

Ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Dog, 

visdom taler vi om blandt de fuldkomne, men ikke en visdom, som er af denne verden eller fra denne 

verdens forgængelige herskere. Hvad vi taler om, er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud 

allerede før tidernes begyndelse havde bestemt skulle føre os til herlighed. Den visdom har ingen af denne 

verdens herskere kendt, for havde de kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens Herre. Men 

som der står skrevet: 

Hvad intet øje har set og intet øre hørt, 

og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, 

det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham, 
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det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der 

bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? " 

Hvor mange mennesker har vi "korsfæstet" - dømt / fordømt, simpelthen fordi vi ikke har været i stand til 

at se hvem de er i Guds billede?? Og hvad med selvfordømmelse? 

Mange mennesker er blevet sat i stå, holdt nede og undertrygt fordi de mennesker de har stået overfor, 

ikke har kunnet se Guds skaber værk i dem. Slåede og underkuede mennesker - Guds børn  -  som i hobe tal 

har stået over for ikke helliggjorte mennesker, der har tilladt sig at tale fordømmelse ind over deres liv. 

Mennesker som ikke har gennemgået den helliggørelse som bibelen trygler os om og som på trods egne fejl 

og mangler har tilladt sig at tale nedsættende og fordømmende ind over andre mennesker.  

Og ja, det er kristne jeg taler om. 

 

Gal. 5 v 13 - 14 står 

"Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i 

kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord: "Du skal elske din næste som dig selv>" 

Ved I hvad - ingen og jeg gentager ingen bør udtale sig om andre mennesker før de er i stand til at se andre 

mennesker som Gud ser dem. Ikke at vi skal lukke øjnene for hvad verden har gjort ved os og andre. Men vi 

skal kunne se bag ved dette og se Guds plan for hvert enkelt menneske. Vi skal kunne se hvad verden har 

gjort ved hver især af os, men uden fordømmelse for hvem tilkommer det at kaste den første sten?? 

Når vi ser verdens ødelæggelse over et menneskes liv, bør vores hjerter flyde over af barmhjertelighed og 

hele vores indre bør skrige efter at sætte dette pragtfulde menneske fri. 

Har vi det ikke sådan, bør vi ikke udtale os om andre mennesker men ransage vores eget sind som biblen 

beskriver det. Kristne har ry for at være meget fordømmende. Gud fordømmer ikke menneskene. Han 

fordømmer det mørke, den vranglære den forkerte ånd som binder hans børn og som holder dem borte fra 

hans nærvær. 

Kirkens ledere er skabt til at tjene menighederne så hver enkelt kan blive sat fri til hvad Gud har kaldet dem 

til. Kirkens ledere er Guds tjenere, de skal udruste menighederne til at blive Guds sande krigere og 

menighederne skal tjene menneskene uden for kirken og genoprejse dem til hvad Gud har skabt dem til at 

være. Gud har en plan for alle mennesker. Alle er skabt fuldkommen i hans billede og vi bør forstå at 

enhver fordømmelse høre verden til, den verden som Jesus har frikøbt os fra. Vi er alle hinandens tjenere - 

Jesus kom til jorden som tjener og vi skal fuldføre hans værk. 

 

    

Matt. 20 v 26 - 28 siger: "Den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den 

første blandt jer, skal være jeres træl, ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men 

for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange." 
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Lignelsen om de ti brudepiger 

Mat. 25 v 1 -13 

Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af 

dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både 

deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og 

faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! Da vågnede alle pigerne 

og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper 

går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb 

selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllups 

salen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han 

svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. 

 

Den olie der tales om er Helligånden. Det er ved Guds egen ånd at tingene skal ske. Det er gennem et dybt 

kendskab til Helligånden, til Guds egen ånd at frigørelsen i os sker. Det er kun gennem Helligånden at 

sandheden om dig om mig kan åbenbares. Det er kun ved Helligåndens kraft at vækkelse kan ske.  

Vækkelse starter med hver enkelt af os, at vi i vores indre er parat til at tage imod Helligåndens hjælp til at 

blive frigjort af hvad sindet og vores tanker fortsat holder fast på. Vi er løskøbt til frihed ved Jesus død på 

korset, men efter at vi har bekendt os til troen på Jesus Kristus, hans død og opstandelse kommer der en 

omvendelses periode. Igen henviser jeg til Horseas bog, som beskriver menneskenes nedbrydningsproces 

fra verden og genopbygningen i Jesus Kristus. 

Hvordan gør vi?  

Først erkender du, at ansvaret for at komme ud af dette mørke, synspunkter og betragtninger som ikke 

stemmer overens med bibelen er dit og dit alene. 

Derefter fylder vi du dig med Helligånden. Bed dagligt Helligånden om at fylde dig, at holde dig, at bruge 

odig, at åbenbarer sandheden for dig, at huske dig på Jesu ord. 

I Apg 16 v 25 - 34 er Paulus og Silas kastet i fængsel. 

 

    

"Ved midnatstid sad Paulus og Silas og bad og sang lovsange til Gud, og fangerne lyttede. Pludselig kom der 

et kraftigt jordskælv, så fængslets grundmure rystedes; i det samme sprang alle døre op, og alles lænker 

faldt af. Fangevogteren blev vækket af sin søvn og så fængsels dørene stå åbne. Han greb et sværd og ville 

dræbe sig selv, for han troede, at fangerne var flygtet. Men Paulus råbte højt: "Gør ikke en ulykke på dig 

selv, for vi er her alle sammen." Fangevogteren forlangte at få fakler, og han løb ind og faldt skælvende på 

knæ for Paulus og Silas. Så førte han dem udenfor og spurgte dem: "I gode herrer, hvad skal jeg gøre for at 

blive frelst?" De svarede: "Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst." De forkyndte nu Herrens 
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ord for ham og hele hans hus. I denne sene nattetime tog han dem med og vaskede deres sår, og 

umiddelbart efter blev han selv og alle i hans hus døbt. Så tog han dem op i sit hus og dækkede op for dem, 

og han og hele hans husstand jublede over at være kommet til tro på Gud." 

Peter og Silas sad i det bagerste fangehul i lænker. Kender du følelsen af, at føle sig fanget i et mørkt hul, 

ingen udsigt til at tingene vil ændres. Hvad gør du? Græder, ynker du dig selv, tager offer rollen på, giver 

andre skylden, giver Gud skylden, eller bekender at der åbenbart ikke er noget godt til mig her i livet?  

Peter og Silas viser os vejen ud af fange skabet. De kontaktede Helligånden. Her gennem lovsang, men du 

kan også bede eller tale i tunger. Mørket kommer ikke fra Gud, men fra verden. Lad det ikke få tag i dig, lad 

ikke en af verdens tanker få rodfæste i dig, hverken om dig selv eller andre eller om tilsyneladende fastlåste 

situationer. Bed til Helligånden, syng til Helligånden, tal i tunger til Helligånden når mørket kommer over 

dig og dine lænker vil blive sprængt. Her gælder kun udholdenhed og tro. Fyld dig herefter med Guds ord 

og løfter, lad ikke mørket så tvivl i dig. 

Når jeg tidligere nævnte at ansvaret udelukkende er dit omkring helliggørelse, så mener jeg ikke at du 

behøver at stå alene med fastlåste følelser eller problematikker. Du må tage ansvaret for en beslutning om 

at ville gøre dig fri af hvad verden har lagt i dig - at dø for Jesus - men mange gange er det godt at få hjælp 

af andre til både bøn eller til at få sat ord på situationen. 

Historien om Paulus og Silas viser efterfølgende at andre mennesker kunne genkende Guds kraft over dem - 

lad andre mennesker kunne genkende Jesus i dig. Bed Helligånden om hjælp til at åbenbare sandheden for 

dig. Ved Helligåndens hjælp har jeg fået afsløret min egen retfærdigheds sans, min genstridighed, min 

umodenhed osv. osv.. Ikke just charmerende, men igen hvem vil kaste den første sten?  

Så længe vi ikke kan se hinanden med Guds øjne, så længe kan vi heller ikke se hans plan, der jo involvere 

alle mennesker og alle kirkesamfund.  

Alle er skabt fuldendt i hans billede. Lad os tjene mennesker som Jesus gjorde. 


