
Sommerlejr onsdag 23. juli 2014, Leif G. Jensen 

 
GUDS NÆRVÆR  
I Bibelen beskrives Guds nærvær hos os på tre måder:  
Gud bor i os, Gud er hos os, og vi er i ham.   
 
Paulus skrev:  

1 Kor 3,16: Ved I ikke, at I er et tempel for Helligånden, som bor i 
jer. … 
1 Kor 6,19: Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for 
Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer 
selv.  

Guds Ånd bor i os mennesker! Det lyder helt nutidigt og i tråd med vor tids 
optagethed af at finde det guddommelig i mennesket. Selvfordybelse. Så 
finder man Gud.  
Men er det da så enkelt, at vores ånd er Guds Ånd? Da Gud skabte 
mennesket, blæste han sin Ånd i menneskets næsebor. Og det blev levende. 
Det havde Guds Ånd. Sådan var det i Edens have, men gælder det stadig? 
Og betyder det, at vi finder vi Gud i vores egen ånd?  
 
Nej, desværre! Apostelen Paulus skriver disse ord om Guds Ånd i os, for at 
de kristne i Korinth og vi her må indse, at vi ikke kan følge deres egne 
tanker og lyster, men Guds Ånd og leve for ham, som købte os! Den kristne 
tro er ikke en ”natur-religion”, hvor Guds Ånd er i mennesket, så vi kan 
søge ham i os selv.  
 
ÅNDEN: HELLIGÅNDEN, SANDHEDENS ÅND, TALSMANDEN  

 
Jesus fortæller, at kun disciplene kender Sandhedens Ånd:  

Verden kender ikke sandhedens ånd, men I kender den, for den bliver 
hos jer og i jer (Joh 14,17). 

Verden kender IKKE Sandhedens Ånd. Og det stykke af verden, som er os, 
synderen, den gamle Adam, kender ikke Gud. Når jeg har religiøse 
forestillinger og tanker, er det langtfra udtryk for, at Gud er hos mig.   
 
Jesus underviser os om, at Helligånden lærer os om Jesu ord:  

Talsmanden, som Faderen vil sende i mit navn, skal lære jer alt og 
minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. (Joh 14,26) 

Guds Ånd er ”Talsmanden”. Han taler. Han er en person, der taler.Han er 
”Sandhedens Ånd”: 

Når Talsmanden kommer, vil han overbevise verden om synd og om 
retfærdighed og om dom … Han skal tage af mit og forkynde det for 
jer (Joh 16.7-15). 

Verdens ånd kender ikke Guds visdom. Ånden fra Gud lærer os, hvad Gud i 
sin nåde har givet os. Og det gør han med Ord: 

Denne visdom har ingen af denne verdens herskere kendt… Det har 
Gud åbenbaret os ved ÅNDEN (2 Kor 2,8-9). 
For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen 
ånd? Således ved eller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i 
Gud. Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal 
vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med 
ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som Ånden 
har lært os (2 Kor 2,11-13). 

Mennesket kan ikke engang selv tage imod dette. Det er dårskab:  
Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd; 
det er en dårskab for et sådant menneske, og det kan ikke fatte det; 
for det bedømmes kun efter ÅNDENS MÅLESTOK (1 Kor 2,14). 

GUDS ÅND KOMMER TIL OS OG BOR I OS VED EVANGELIETS 
ORD om Jesus, og særligt ordet om Jesus som korsfæstet.   

Da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for 
jer med fremragende talekunst … for jeg havde besluttet, at jeg ikke 
ville vide om andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet … 
optrådte i svaghed med megen frygt og bæven. Fremførte ikke min 
prædiken med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som 
bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom (1 
Kor 2,1-2).  

 
JESUS, GUDS SØN 

 
HELLIGÅNDENS ORD ER JESU ORD. OG JESU ORD ER 
HELLIGÅNDENS ORD. 

Joh 16,7-15: Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære 
nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele 
sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, 
skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han 
skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. 
Alt, hvad Faderen har, er mit, derfor sagde jeg, at han skal tage af 
mit og forkynde det for jer. 
Joh 14,26: Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit 
navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til 
jer. …  



Joh 14,28: I har hørt, at jeg har sagt til jer: Jeg går bort, og jeg 
kommer til jer. … 

SÅ KOMMER JESUS VED ORDET – HELLIGÅNDENS ORD – VED 
DET ORD, JESUS SELV LÆRTE DEM, MEN SOM DE VILLE 
GLEMME, HVIS HAN IKKE HUSKEDE DEM PÅ DET. 

Jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg kommer til jer. Endnu en kort 
tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I 
skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er min fader, og I er i mig og 
jeg i jer. Den der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker 
mig. (Joh 14,18-21) 
En kort tid, så ser I mig ikke længere … Og atter en kort tid, så skal I 
se mig. …   
Sandelig, sandelig siger jeg jer. I skal græde og klage, men verden 
skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. … I 
sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, 
og ingen skal tage jeres glæde fra jer. (Joh 16,16.20-22) 

 
JESUS BAD OG BEDER. HAN BEDER OM AT DISCIPLENE ALTID 
KAN VÆRE HOS HAM – I HANS NÆRVÆR: 

Fader, jeg har givet dem dit ord … Jeg beder ikke om at du vil tage 
dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. Hellig dem i 
sandheden. Dit ord er sandhed.  
Ikke alene for de beder jeg, men også for dem, som ved deres ord 
kommer til tro på mig. (Joh 17) 
Fader, jeg vil, at hvor jeg er, der skal også de, som du har givet mig, 
være hos mig, for at de må se din herlighed, som du har givet mig, for 
du har elsket mig. (Joh 17) 

GUD BOR HOS OS I JESUS KRISTUS!   
Matt 1,23: Immanuel = Gud med os 
Matt 18,20: Hvor 2 eller 3 er forsamlet i mit navn, der er jeg iblandt 
jer 
Matt 28,20: Og se, jeg er med jer alle dage …  

JESUS VAR I SIN MENIGHED. FORFULGTE MAN DEN, VAR DET 
JESUS, MAN FORFULGTE:  

Paulus forfulgte de kristne – Jesus sagde til ham fra Himlen: Saul, 
Saul, hvorfor forfølger du mig? (ApG 9).  

Så var Jesus i sin menighed og i Himlen på én og samme tid.  
Han kom og kommer stadig til sin menighed og er virkeligt tilstede med sit 
legeme og blod i nadveren. Brød brødet – Herrens legeme og blod hos dem.  
 
 

GUD FADER 
 

 For i ham lever vi, ånder vi og er vi” (ApG 17,28) 
Når Gud giver os det daglige brød, rører han ved os.   

Jesus sagde, at vi må bede: Fadervor, giv os i dag vort daglige brød.  
Og når vi sover, lægge os, vågner, står op, går, taler, tænker på fortiden – og 
på fremtiden, da er Gud os helt nær: 

Salme 139: Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg 
sidder eller s tår, på lang afstand er du klar over min tanke; du har 
rede på, om jeg går eller ligger, og alle mine veje er du fortrolig med. 
Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre; (Sl 
139,1-4) 

Gud er på alle sider af os.`  
Bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hån på mig. (Sl 
139,5) 

JO det handler om at den almægtige evige og alle steds nærværende Gud er 
nær. Salmen fortsætter:  

Hvor skulle jeg søge hen for din Ånd? Hvor skulle jeg flygte fra dit 
ansigt? Stiger jeg op til himlen er du der. Lægger jeg mig i graven, er 
du der. Låner jeg morgerødens vinger og slår mig ned, hvor havet 
ender, så leder din hånd mig også der, din højre hånd holder mig 
fast. Siger jeg: Mørket skal dække mig, lyset blive til nat omkring 
mig, så er mørket ikke mørke for dig, natten er lys som dagen, mørket 
er som lyset.  

Og for at vi må rigtigt gribe det og hvile i det, siger salmisten:  
Det var dig, der dannede mine nyrer, du flettede mig sammen i 
moders liv … 

Han nævner det i detaljer. Og derpå disse store ord:  
Hvor er dine tanker dyrebare for mig, hvor stor er dog summen af 
dem, Gud. Tæller jeg dem, er de flere end sandet, og bliver jeg 
færdig, er jeg stadig hos dig.  

Samtidig er han klar over, at han med sine egne tanker og sit eget hjerte kan 
leve borte fra Gud i et bedrag. Derfor beder han:  

Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker, 
se efter om jeg følger afgudsvej, led mig ad evigheds vej. (Sl 139) 


