
Helligånden og de onde ånder

Gud: far, Søn og Ånd: 
1 Mos 1,26: Et flertal, et os. 1 Mos 1,1f + Joh 1,1f + Joh 17,24, Luk 1,35, Jesu dåb osv:
Gud er et evigt kærlighedens fællesskab af tre personer.
«Treenigheden» er ikke til at forstå, men til at tro. Vi aner tre-heden overalt i GT og NT. 

Faderen sender Sønnen og senere sender de to Helligånden til os

HÅ giver hver dag vor verden  Sl 104,29f.dens fysiske liv
HÅ giver hver dag hele Guds folk  Joh 16,1-15.dets åndelige liv
Det åndelige liv = troen på den treenige Gud, 
og med fokus på Jesus Kristus. Joh 14.

Ild, vind og due:
1 Mos 1,2: Ruah: ånd - ånde - livsånde - vind
ApG 2: Pinsedag Luk 3,16: Helligånden viser 
sig som ild og vind.
Vind: usynlig, men meget mærkbar. 
En kraft, man til dels kan opfange.
Ild: Gir lys og varme - elsker at sprede sig!
Ild og vind er proces og bevægelse: Ikke et fast stof, 
man kan håndtere og måle og veje og have på lager.
Due: kan altid finde HJEM.

Helligånden er med til at gøre Gud synlig:
Syndefaldets kerne er at mennesket selv vil 
bestemme hvad der er godt og ondt, 
rigtigt og forkert. Dermed gjorde mennesket sig døv og blind overfor Gud. 
Gud elsker os stadigvæk og forsøger at nå os - ved at åbenbare sig for åbenbare 
sig for os. Dette sker primært gennem hans ord, der med tiden er blevet til Bibelen. 

2 Tim 3,14f: Helligånden har «indblæst» (latin: inspireret) Bibelen, så menneskeord 
indeholder Guds ord. Ligesom Helligånden har «blæst» Guds ord ind i Bibelen, 
må han tilsvarende blæse Guds ord fra Bibelen og ind i vore hjerter, for at vi kan tro.

HÅ genføder os - en fødsel!
Joh 3: Den nye fødsel er en åndelig virkelighed
 - der ikke kan sanses med vore sanser.
Hvem har Gud skabt til at føde? - Kvinden. Er HÅ «Det feminine i Gud»? 
Nej, men Gud beskriver sig selv som forælder i forhold til os. 
Det er stort set altid som faderen, men enkelte steder også som en forælder, 
der i hvert fald har moder-egenskaber (føder, dier, 
har samme uudslettelige omsorgsfølelse som en mor for sit barn, Es 49,15).
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Helligånden og de onde ånder

HÅ giver hver dag vor verden  Sl 104,29f.  HÅ giver hver dag hele Guds dens fysiske liv
folk  Joh 16,1-15. Det åndelige liv = troen på den treenige Gud, og med dets åndelige liv
fokus på Jesus Kristus. Joh 14.

Ild, vind og due:  1 Mos 1,2: Ruah: ånd - ånde - livsånde - vind
ApG 2: Pinsedag Luk 3,16: Helligånden viser sig som ild og vind.
Vind: usynlig, men meget mærkbar. En kraft, man til dels kan opfange.
Ild: Gir lys og varme - elsker at sprede sig! Ild og vind er proces og 
bevægelse: Ikke et fast stof, man kan håndtere og måle og veje og have på lager.
Due: kan altid finde HJEM.

Ef 6,10-20: Vores kamp er en ÅNDELIG kamp - ikke mod mennesker, men mod åndelige kræfter.
Satan var oprindelig en meget højtstående engel, der i sit hovmod valgte selv at ville være gud. Satan fik 1/3 
af alle engle med sig i faldet. De blev smidt ud af himlen og har siden været Guds modstandere, hvor de 
forsøger at få så mange mennesker som muligt med sig i Helvedes evige ild, som Gud har måttet lavet til 
Satan og hans engle (dæmoner). 2 Pet 2,4; Jud 6; Matt 25,41; Åb 9,11; Åb 12,3-9; Job 1,6; Ez 28; 
Som engel kan Satan forklæde sig som lysets engel 2 Kor 11,13-14.
Valget er sket for englene - de engle, der ikke blev dæmoner, adlyder nu Gud blindt Sl 103,20f.

Gud fortæller os, at der er to slags åndelige magter. Disse er i kamp mod hinanden. Vi ser det meget 
tydeligt, da Djævelen frister Jesus og når Jesus uddriver onde ånder.
På det store plan er kampen for længst afgjort: Påskemorgen vandt Jesus den endelige sejr. Vi ser endnu 
ikke den totale befrielse af denne verden, som Satan på så mange måder har besat. Men en dag vil Jesus 
komme igen med en ny og Satan-fri verden, og da vil alt det onde være endeligt udryddet fra den verden, vi 
så skal leve evigt i.

Så dagligdagens kamp går ikke på verdensherredømmet, men på det enkelte menneske. Skal dette 
menneske i troen knytte sig til Gud og modtage hans gratis kærlighedsgaver (tilgivelse og evigt liv), eller vil 
det lykkes Satan at afholde dette menneske fra at tro? Satan og hans dæmoner kan angribe på mange 
måder:
-  direkte gennem onde ånder, mennesker og skader
-  indirekte gennem: tiltrækkende fristelser ”gør noget ondt!” & afskrækkende 
                   fristelser ”lad være at gøre noget godt!” Tvivl, anfægtelse, 
                  falske religioner …..
- skjult gennem ”kristen” forklædning: falske forkyndere og helbredere, 
            falske åndelige manifestationer eller gennem «gode ånder»-forklædning, 
            typisk forklædt som et afdødt menneskes ånd.

Vores del i kampen består i forkyndelse, bøn, og direkte uddrivelse af onde ånder fra personer (exorcisme) 
eller fra huse (»rense huse»). I alle tilfælde er vores enorme fordel, at Jesus har al magt i begge 
dimensioner (Matt 28,18), selv om vi ikke altid får lov at se det direkte i denne midlertidige verden.

Til eftertanke og samtale: 

Hvordan ser du tegn på åndskampen 
i dagens Danmark?

Hvordan oplever du åndskampen i din hverdag?

Hvordan arbejder din menighed med at sætte mennesker fri fra de onde åndsmagter og ind under 
Helligåndens livgivende lys?

Har du erfaringer med direkte manifestationer af de onde ånder, fx angreb eller besættelse?
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Ef 6,10-20: Vores kamp er en ÅNDELIG kamp 
                  - ikke mod mennesker, men mod åndelige kræfter.
Satan var oprindelig en meget højtstående engel, der i sit hovmod valgte selv at ville være gud. Satan fik 1/3 
af alle engle med sig i faldet. De blev smidt ud af himlen og har siden været Guds modstandere, hvor de 
forsøger at få så mange mennesker som muligt med sig i Helvedes evige ild, som Gud har måttet lavet til 
Satan og hans engle (dæmoner). 2 Pet 2,4; Jud 6; Matt 25,41; Åb 9,11; Åb 12,3-9; Job 1,6; Ez 28; 
Som engel kan Satan forklæde sig som lysets engel 2 Kor 11,13-14.
Valget er sket for englene - de engle, der ikke blev dæmoner, adlyder nu Gud blindt Sl 103,20f.

Gud fortæller os, at der er to slags åndelige magter. Disse er i kamp mod hinanden. Vi ser det meget tydeligt, 
da Djævelen frister Jesus og når Jesus uddriver onde ånder.
På det store plan er kampen for længst afgjort: Påskemorgen vandt Jesus den endelige sejr. Vi ser endnu 
ikke den totale befrielse af denne verden, som Satan på så mange måder har besat. Men en dag vil Jesus 
komme igen med en ny og Satan-fri verden, og da vil alt det onde være endeligt udryddet fra den verden, vi 
så skal leve evigt i.
   Så dagligdagens kamp går ikke på verdensherredømmet, men på det enkelte menneske. Skal dette 
menneske i troen knytte sig til Gud og modtage hans gratis kærlighedsgaver (tilgivelse og evigt liv), eller vil 
det lykkes Satan at afholde dette menneske fra at tro? Satan og hans dæmoner kan angribe på mange 
måder:
-  direkte gennem onde ånder, mennesker og skader
-  indirekte gennem: tiltrækkende fristelser ”gør noget ondt!” & afskrækkende 
                   fristelser ”lad være at gøre noget godt!” Tvivl, anfægtelse, 
                  falske religioner …..
- skjult gennem ”kristen” forklædning: falske forkyndere og helbredere, 
            falske åndelige manifestationer eller gennem «gode ånder»-forklædning, 
            typisk forklædt som et afdødt menneskes ånd.

Vores del i kampen består i forkyndelse, bøn, og direkte uddrivelse af onde ånder fra personer (exorcisme) 
eller fra huse (»rense huse»). I alle tilfælde er vores enorme fordel, at Jesus har al magt i begge dimensioner 
(Matt 28,18), selv om vi ikke altid får lov at se det direkte i denne midlertidige verden.

Mennesker, der besættes af sorte engle/dæmoner:
Ses mange gange i NT - og til alle tider op gennem historien. Jesus uddrev dæmoner og befriede dermed 
mennesker, og hans disciple skulle fortsætte denne frihedskamp.
Matt 17: vores eneste våben er at bede Jesus og Helligånden om at befri det stakkels menneske!

Besættelse kan nogle gange have symptomer, der ligner sygdomme, 
men der er intet belæg i NT for at sige, at alle sygdomme skyldes 
besættelse - Jesus helbredte syge og befriede besatte, der er tydelig 
forskel. men begge dele viser at Guds rige nu er her på jorden med 
kraft og kærlighed!

Jesus er ALTID den stærkeste i kampen med de onde ånder!

Jeg står op i dag ved Guds kraft til at lede mig:
Guds magt til at bære mig,  Guds visdom til at føre mig,  Guds øje til at se for mig,
Guds øre til at høre mig,  Guds ord til at tale til mig,  Guds hånd til at vogte over mig,
Guds vej til at ligge for mine fødder,  Guds skjold til at beskytte mig,  Guds hærskare til at værne mig
mod djævlenes snarer,  mod lasternes fristelser  mod naturens tilbøjeligheder  
mod alle, som vil mig ondt, fjern og nær, alene og i mængden. 
Kristus med mig, Kristus foran mig, Kristus bag mig, Kristus i mig, Kristus under mig, Kristus over mig,
Kristus ved min højre, Kristus ved min venstre, 
Kristus hvor jeg ligger, Kristus hvor jeg sidder, Kristus hvor jeg står,
Kristus i hjertet på enhver, der tænker på mig, Kristus i munden på enhver, der taler om mig,
Kristus i hvert øje, der ser mig, Kristus i hvert øre, der hører mig.

Jeg står op i dag
ved en mægtig kraft, ved påkaldelse af Treenigheden,
i tro på trefoldigheden og bekendelsen af enheden over for Skaberen.         Keltisk bøn
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