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Vækst og Kampe i Guds Rige 
VÆKST 
Men voks i nåde og erkendelse af vor Herre og frelser, Jesus Kristus.  
2 Peter 3:18 

Når vi studerer ordene fra Jesus og disciplene, finder vi mange henvisninger til 
vækst. Det handler ikke om at opnå frelse, MEN om vores svar på alt det, 
Jesus har gjort for os og sørget for. Således lærer vi at agere ud fra vores 
frelse. Nedenstående er nogle eksempler på dette: 

:: Men I mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede  
   i Helligånden. Judas vers 20 
:: Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd… 2 Peter 1:5 
:: Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse. Filip 2:12 
:: De holds fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse  
   og ved bønnerne. ApG 2:42 
:: Udrustet, opbygget, forenet i tro, fuldvoksen i Kristus, modenhed, styrke,         
   vækst. Ef 4:11-16 
:: Stræb efter at stå din prøve for Gud som en arbejder, der ikke behøver at    
   skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord. Tim 2:15 
:: Hold fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. 1 Kor 15:2 
:: Trofasthed, ære og frimodighed. Hebr 3: 5-6 
:: Altid give jer helt hen i arbejdet for Herren. 1 Kor 15: 58 
:: Stå urokkeligt fast. Lad intet rokke jer 1 Kor 15:58 

At dække alle områderne, som er nævnt i det foregående, ville fylde en bog, så 
jeg har besluttet at fokusere på fire områder indenfor vækst, som giver et godt 
fundament at bygge på. 

:: At vokse i vores viden om Jesus Kristus, særligt hvad Han gør lige nu  
   og hvem vi er i Ham. 
:: At udvikle en livsstil i afhængighed af Helligånden 
:: At vokse i nåden, så det påvirker dem omkring os 
:: At udvikle en livsstil af tro, som påvirker vores verden 
 

JESUS KRISTUS 

Hvad andre siger om Jesus Kristus i Johannesevangeliet: 

• Johannes Døberen: Guds lam, Døber med Helligånden. 1:29-34 
• Nathaniel: Guds søn, Israels Konge 1:49 
• Peter: Guds Hellige 6:69 
• Martha: Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden. 11:27 
• Thomas: Min Herre og min Gud! 20:28 
• Johannes (forfatteren af bogen): Jesus er Kristus, Guds søn 20:31 
• Jesus (til Pilatus): Jeg er Konge; mit rige er ikke af denne verden. 18:33-37 
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Hvad Jesus gjorde 
I alle evangelierne er der vidnesbyrd om, hvad Jesus gjorde og underviste om – 
i Johannesevangeliet er der 7 mirakler (eller tegn) – alle meget bemærkelses-
værdige og tydelige tegn på hans guddommelighed (John 3:2, 20: 30-31) 

• Forvandler vand til vin. John 2:1-11 
• Helbreder sønnen til en kongelig embedsmand. 4:43-54 
• Helbreder den syge mand ved Betesda dam (lam i 38 år). John 5:1-15 
• Bespiser 5000 med 5 bygbrød og to fisk. John 6:1-14 
• Går på vandet. John 6:16-21 
• Helbreder en blindfødt mand. John 9:1-41 
• Opvækker Lazarus fra døden. John 11:1-44 

Beskrivelse af Kongen 

• Jesus er Kristus. ApG 2:36 
• Jesus er søn af den levende Gud. Matt 16:16, 17:15 
• Jesus Kristus er Guds Lam, som bærer verdens synd. John 1:29 
• Jesus Kristus døber med Helligånd og ild. Matt 3:11-12 
• Jesus Kristus er troens banebryder og fuldender. Hebr 12:2 
• Jesus Kristus som hovedhjørnesten. Ef 2:19-23 
• Jesus Kristus er Kongernes Konge og Herrernes Herre. Åb 19:16 

Den opstandne og herliggjorte Kristus 

• Trådte frem i himlen for at udslette synden ved at ofre sig selv.  
Han vil træde frem endnu en gang for at bringe frelse til dem, som venter 
på ham. Hebr 9:24-28 

• Gud ophøjede Ham til det højeste sted og har skænket ham navnet over 
alle navne. Filip 2:9-11 

• Han er blevet skænket alt autoritet i himlen og på jorden. Matt 28:18 
• Kristus er blevet oprejst og satte os med ham i himlen Ef 2:4-7 
• Gennem Ham har vi fået adgang til Faderen Ef 2:18 
• Går i forbøn for os. Hebr. 7:23-25. Rom 8:34 
• Taget sæde ved Guds højre hånd, hvor han venter på, at hans fjender 

skal blive lagt som en skammel for hans fødder. Hebr 10:11-14 

I Kristus og Kristus i os 
Fra Romerbrevet til Johannes Åbenbaring er der over 250 referencer til, hvem 
vi er ”I Kristus” og hvem ”Kristus er i os”. Læs din Bibel for at finde dem; bed 
og tal dem over dig selv. De er livsændrende. 

Gud Helligånd 

• Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft 
skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed 
og styrke. 2 Peter 1:3 

• Nøglen til at bevæge sig og modtage Helligånden er relationel.  
2 Kor 13:13 
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Det er vigtigt at have en klar bibelsk forståelse og base for vores oplevelse med 
Helligånden. 

Hvem er Helligånden? 

Helligånden er den guddommelige kraft fra Gud – Gud kan ikke være Gud 
uden at åbenbare og frigive hans guddommelige kraft. Helligånden er lige med 
Gud Faderen og Gud Sønnen. Skriften viser tydeligt deres ligheder og også 
deres forskellige funktioner og personligheder. 

• alle var involveret i skabelsen (1 Mose 1:1-1 og John. 1:1-3) 
• alle var involveret i vores frelse (John 3:16, Hebr. 9-14) 
• alle var involveret i, at vi blev reddet (2 Thess. 2:13) 
• alle vil blive involveret i vores endelige frelse (2 Kor 1:21-22, 5:1-10) 

Det følgende fra skriften hjælper os til mere tydeligt at forstå, hvem Han er. 

1. Nærværet af Gud (Salme 51:11, 1 Kor 3:16-17) 
2. Guds kraft (ApG 1:8, Luk 24:49) 
3. Respekteret af alle (Matt 12:22-23, Mark 3:28-29) 
4. Han var og er involveret i vores frelse (Hebr 9-14) 
5. Han er kendetegnet i den lokale kirke (Ef 2:20-22) 

Det er vigtigt, at alle troende forstår og samarbejder med Helligåndens 
tjeneste. 

Helligåndens tjenester 
Overbeviser. John 16:1,7-11 
Omvendelse. John 3:3,5 
Helliggør. Rom 15:16 
Salver. John 2:20,27 
Styrker. ApG 1:8 
Vejleder. John 16:13 
Trøster. John 14:16-26 
Giver gaver. 1 Kor 12:3-11 
Giver frugt. Gal 5:22-23 
Underviser. John 14:26 
Vidner om Kristus. John 15-26 
Forvandler. 2 Kor 3:18 
Forvalter vores arv. Gal 3:6-14 

 
Nåden 
Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu 
mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme 
og liv ved en eneste, Jesus Kristus. Rom 5:17 
 
NÅDEN. Gud har stillet alle velsignelser og ressourcer til rådighed for os. 
Retfærdigvis tilhørte det Kristus, men ved Himlens gunst er det nu til rådighed 
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og gratis for enhver som omvender sig fra sine synder og sætter deres tro og 
tillid i Kristus og hans forsonende død – det er den ufortjente gunst fra Gud. 
 
Når vi studerer biblen vil vi opdage omfanget af: 
 
Guds fantastiske nåde 
Gud er kilden til nåde. Ef 1:2 
Kristus er kilden til nåde. Åb 1:4 
Helligånden er kilden til nåde. Hebr 10:29 
Guds trone er sat i nåde. Hebr 4:16 
Nåden og sandheden kommer gennem Jesus Kristus. John 1:17 
Gennem nåden smagte Kristus døden for os. Hebr 2:9 
Vores frelse er afhængig af nåden. Ef 2:5 & 8 
Tilgivelse af vores synder sker kun ved nåde 
Som kristne har vi fået adgang til den nåde, som vi står i. Rom 5:2 
Vi har brug for at vokse i nåden og viden om Jesus Kristus. 2 Peter 3:18 
Nåden er tilgængelig for den ydmyge. Jakob 4:16 
Nåde i overflod er tilgængelig. 2 Kor 9:8 
Nåden sætter os fri fra loven, da den er ved tro. Rom 4:13-17 
Nåden er loven overlegen, og den virker. Rom 11:6 
Nåden er større end synden. Rom 6:1 
Nåden hersker gennem retfærdighed og bringer evigt liv. Rom 5:21 
Nåden frigiver forskellige gaver til Kristi legeme. Rom 12:6 
Kirken er bygget af Guds nåde gennem hans tjenester. 1 Kor 3:10 
 

Nåden arbejder:  FOR DIG (frelse) 
  I DIG (helliggørelse) 
  GENNEM DIG (tjeneste) 1 Kor 15:10 
 

Lære os at sige nej til ugudelighed. Titus 2:11-13 
Funderet i Guds nåde. Hebr 13:9 

BRUG FOR AT FORTSÆTTE I GUDS NÅDE. ApG 13:43 

Tro 
Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den som kommer til Gud, må 
tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. Hebr 11:6 

Vi har brug for at se, at der er 3 hovedaspekter til tro i den kontekst, vi 
underviser i. 

• Tro er relationel (det er, hvem du kender) 
Det må altid være forankret i og komme fra vores forhold med Kristus. 
Jesus er vores kilde til Tro. Hebr 12:2, Gal. 2:17-21 
Gud giver os et mål/depot af Tro. Rom 12:3 
Guds Ord udvikler vores Tro. Rom 10:17 
Helligånden giver gaven af Tro. 1 Kor 12:9-14 
Helligånden producerer i os frugten af Tro. Gal. 5:22 
Helligånden er Troens Ånd. 2 Kor 4:13 
Gud vil, at vi skal være stærke i Troen. Rom. 4:18-25 
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Vi må få en ny forståelse, og komme ind i den fulde oplevelse af, hvad det 
betyder, at ”Den retfærdige skal leve af tro”. Hab 2:4, Hebr. 10:37-38 
 
• Tro er Faktuel / en virkelighed (det er, hvad du ved) 
For at have en tro, som er funderet i Kristus (som er det Levende Ord), må den 
være baseret på skriften, som er Guds skrevne ord. 
 
TRO er ikke kun ønsketænkning eller en positiv attitude 
Det er at vide, hvad Gud har sagt 
Det er er at tro på, hvad Gud har sagt 
Det er at sige, hvad Gud har sagt (uanset omstændighederne) 
Det er at handle på Guds ord 
TRO er at have fuldstændig tillid til, hvad Gud har sagt, han vil gøre 
 
• Tro er funktionel (det er, hvad du gør) 
At have tro, der kommer fra Kristus, funderet i Guds Ord; vi kan nu leve og 
agere, som Gud ønsker, og vi ser, hvad vi kan gøre via troen. 
 
Efeserbrevet 2:8-9   Frelst ved Troen 
Romerbrevet 5:1   Retfærdiggjort ved Troen 
Apostlenes gerninger 26:18 Helliggjort ved Troen 
Peters Første Brev 1:5  Bevaret ved Troen 
Galaterbrevet 3:9  Velsignet ved Troen 
Romerbrevet 5:2  Adgang til Gud ved Troen 
Galaterbrevet 3:14  Modtager Helligånden ved Troen 
2. Korintherbrev 1:24  Står fast i Troen 
2. Korintherbrev 5:7  Lever (går) i Troen 
1. Timotheus 6:12  Kæmper via Troen 
Hebræerbrevet 6:12  Løfter mødt ved Troen 
Peters Første Brev 5:9  Modstår Satan via Troen (frelse) 
Johannes Første Brev 5:4 Overvinder verden ved Troen 
Markusevangeliet 11:22-24 Bønnesvar ved Troen 
Jakobs Brev 1:5-6  Visdom ved Troen 
Jakobs Brev 5:15  Helbredelse ved Troen 
 
 

KAMPE 
 
Matthæusevangeliet 28:18-20 ”Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: 
”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle 
folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderen og Sønnens og 
Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. 
Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” 
 
Johannesevangeliet 16:33 ”Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i 
mig. I verden har I trængsler; men være frimodige, jeg har overvundet verden.” 
 
Andet Korintherbrev 10:3-5 ”Nok lever vi som andre mennesker, men vi 
kæmper ikke som verdslige mennesker. Vore kampvåben er ikke verdslige, 
men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder 
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tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig med kundskaben om Gud, vi gør 
enhver tanke til en lydig fange hos Kristus.” 
 
Efeserbrevet 6:10-12  
”I øvrigt, vær stærke i Herren og hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde 
rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.  
Thi for os står kampen ikke mod myndigheder og magter, men mod verdens-
herskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.” 
 
Efeserbrevet 4:27  
”Og giv ikke plads for Djævelen.” 
 
Johannes’ Første Brev 3:8  
”Den, der gør synden, er af Djævelen, for Djævelen har syndet fra begyndelsen. 
Derfor blev Guds søn åbenbaret: for at tilintetgøre Djævelens gerninger.” 
 
 
Kamp-områder: 
 

1. PERSONLIGT: Internt og eksternt, naturligt og åndeligt 
2. KIRKEN: Mennesker, lederskabet, doktriner, praksis og/eller åndelige 

angreb 
3. VERDEN: Hjemmet (daglig liv), arbejdspladsen kan være i det naturlige 

eller åndelige 
 
 
Vigtige åndelige områder at forholde sig til: 
 

1. VERDEN: et system eller en regering, som er selvstændig og imod Gud 
2. KØDET: syndig natur, vores menneskelige natur uden Gud 
3. DJÆVELEN: Satan. Løgnens far, bedrager og anklager af Guds folk 

 
 
Nøglerne til sejr 
 

ü KORSET: Gennem det, korsfæster vi vores syndige natur og dør fra 
verdens principper og magt. Gal 5:24, Kol 2:20 

 
ü ORDET: Gennem det forvandles vi til at tænke på Guds måde.  

Kol 3:9-10, Ef 4:22-24 
 

ü TROEN: Gennem troen overvinder vi og lever i sejren.  
Hebr 12:2, Ef 6:16,1 John 5:3-5 
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Iklædning 

Lovsangsklædning: Esaj 61:3 

Frelsens klæder: Esaj 61:10 

Retfærdighedens kappe: Esaj 61:10 

Iklæd dig selv med styrke: Esaj 52:1 

Iklæd dig selv med Herren Jesus Kristus: Rom 13:14, Gal 3:27 

Iklæd dig medfølelse, venlighed, ydmyghed, mildhed og tålmodighed. Kol 3:12, 
1 Peter 5:5 

Iklæd dig Helligåndens kraft. Luk 24:49 

Rustning 

I Efeserbrevet 6:10-20 finder vi en beskrivelse af den åndelig kamp, som 
enhver Kristen kirke er involveret i, ikke mod mennesker (kød og blod), men 
mod myndigheder og magter, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. 

• Endelig, vær stærk i Herren og Hans mægtige styrke 
• Ifør jer Guds fulde rustning 
• Hold stand mod Djævelens snigløb 

Rustningen skal bæres hele tiden – både individuelt og kirken. 

ü Sandhedens bælte 
ü Retfærdighedens brynje 
ü Fredens sko 
ü Troens skjold 
ü Frelsens hjelm 
ü Åndens sværd 

Alle disse rustningsstykker er en beskrivelse af, hvem Jesus Kristus er. 

Lad os kigge på de våben, vi har til rådighed i den åndelig kamp. 

ü Navnet Jesus 
ü Jesu’ Blod 
ü Guds Ord 
ü Bøn, lovsang og tilbedelse 
ü Faste 
ü Helligånden og hans gaver 
ü Troen 
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Konklusion 

Jesus brugte mange lignelser, når han underviste om Guds Rige. 

Markus 4:1-25  

Lignelsen om sædemanden beskriver alt om vækst; vigtigt, at du tager dig tid 
til at læse, studere og tilføje til din situation. Jesus peger syv fjender ud, som 
stopper Ordet fra at gro og bære frugt (høst). Disse er følgende: 

1. Satan kommer og tager Ordet bort, som er sået i vores hjerter (v15) 
2. Når der kommer trængsler  
3. eller forfølgelser på grund af ordet, så falder de fra (17) 
4. Bekymringer om dette liv 
5. Rigdommens bedrageri og blændværk 
6. Lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer 

frugt (v19) 
7. Mig (v24/5) 

 

Citater 

Båden i vandet er IKKE et problem. Den er skabt til dette. 
Vand i båden er et STORT problem, vi skal have vandet ud ellers synker vi. 

Kirken i verden er IKKE et problem. Jesus befalede os at være i verden. 
Verden i kirken er et STORT problem. Vi må have verden ud, ellers synker vi. 

Når vi ved, hvem vi er i Kristus og hvordan han har sørget for os i alle 
henseender, så kan vi stå imod djævelen og alle hans planer. 
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