
En anden 
   vejleder

En dag, da Jesus var sammen med sine disciple, sagde han  

til dem: ”Jeg går bort for at gøre en plads rede for jer i min  

faders hus.“ Det kom lidt bag på dem, for de havde vænnet  

sig til at være sammen med Jesus, glædet sig over hans  

undervisning og deltaget i hans mission.

Disciplene følte sig trygge i Jesu nærvær og havde svært ved at forestille 
sig, at det håb, han havde rejst, og den mission, han havde begyndt, 
kunne gennemføres uden ham. Men Jesus lovede dem, inden han tog 
afsted, at de ikke skulle være alene.

”Jeg vil bede Faderen sende jer en anden Vejleder, som altid skal være 
hos jer. Det er sandhedens Ånd, som denne verdens mennesker ikke 
er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, og de kender ham ikke. 
Men I skal lære ham at kende, for han skal bo i jer og blive hos“ (Joh 
14,16.17 BHD).



Jesus identificerer den nye Vejleder som Helligånden. ”Det bliver Hel-
ligånden, den nye Vejleder … som skal vejlede jer i alle ting og minde 
jer om alt det, jeg har sagt jer …. Han vil vejlede jer til hele sandheden. 
Han vil ikke fremføre sine egne meninger, men det, han hører mig sige, 
vil han give videre til jer, og han vil åbenbare for jer, hvad fremtiden 
bringer. Han vil ophøje og ære mig ved at tage imod det, jeg giver ham, 
og derefter åbenbare det for jer“ (Joh 14,26;16,13.14 BHD).

De skulle ikke bekymre sig, den nye Vejleder ville fortsætte Jesu mission 
her på jorden. Dette blev yderligere forklaret inden Jesu himmelfart.  
”I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage“ og ”I skal få kraft, 
når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jeru-
salem og i hele Judæa og Samaria og lige til jorden ende“ (ApG 1,6.8).

Kirkens fødselsdag
Ti dage senere blev løftet indfriet. Det skete ved pinseunderet, da Jesu 
disciple var samlet og tunger af ild viste sig for dem og de fik gaven at 
forkynde evangeliet på mange fremmede sprog. Og som følge deraf 
blev mange omvendt til den kristne tro. På den måde blev Helligånden 
kirkens fødselshjælper og hjalp med at udrette det, som ikke var muligt, 
da Jesus var iblandt dem.

Ikke sådan at forstå, at Ånden ikke virkede før pinsedag. Ved skabelsen 
svævede den over vandene. I ørkenen fyldte den Herrens tempel med 
herlighed. Den var kraften hos Israels dommere. Den var profeters og 
kongers udrustning og salvelse. – Og da Jesus kom, var hele hans liv et 
produkt af Helligånden. Han blev undfanget ved den Hellige Ånd. Han 
blev salvet med Ånden i dåben. Han blev ført af Ånden gennem fristelse 
til sejr. Guds Ånd gav ham kraft til at udføre mirakler, og da han opstod 
fra graven, var det igen Ånden, der opvakte ham og gav ham liv. – Ingen 
har som han ejet guddommens fylde, han som selv var Gud.

Pinsedag blev Ånden så udgydt over verden. Nu var den ikke længere 



den enkeltes ejendom, men den tilhørte hele menigheden. Nu var den 
ikke længere blot en udrustning til en bestemt opgave, men den blev 
kimen til liv i ethvert genfødt menneskes hjerte. Nu kunne opbygningen 
af den kristne kirke begynde.

Helligåndens virke i dag
Apostlen Paulus skrev meget om Åndens virke i menigheden. Han 
understregede, at menighedens opgave på jorden er at føre Åndens 
virke videre ud til en verden, som har glemt Gud. Derfor har Gud ved 
Ånden givet menigheden forskellige nådegaver. ”Hver enkelt af os har 
fået nåden givet som gave tilmålt af Kristus“ (Ef 4,7) og skal være med til 
at udbrede evangeliet og opbygge menigheden (Ef 4,12). Nogle bliver 
evangelister og andre hyrder og sjælesørgere. Det er Helligånden, som 
uddeler gaverne til fælles gavn (1 Kor 12,7.11). Nådegaver er mere end 
naturlige talenter. Det er Ånden, der giver evne og kraft til at udføre 
specielle opgaver. Og dem er der mange forskellige af i menigheden. 
Listen over nogle af gaverne er givet i Rom 12, 1 Kor 12 og Ef 4. Der er 
brug for alle gaverne. Og ingen får dem alle. Vi skal kun stå til regnskab 
for dem, Gud har givet os, og så være taknemmelige for de gaver, han 
også har givet til andre.

Helligånden og den enkelte 
Vi har brug for Ånden til at leve et kristent liv til Guds ære fra dag til dag. 
Det var det, Jesus mente, da han sagde, at Helligånden ”skal bo i jer 
og blive hos jer“ (Joh 14,17 BHD). Som den livgivende ilt er nødvendig, 
for at vi kan trække vejret, er Ånden nødvendig for vores åndelige liv. 
”[Jeg] beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft vil giver jer at 
styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i 
jeres hjerter og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så at I 
sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og 
længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som 
overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås“ (Ef 3,16-19).

En anden vejleder



I enhver kristen, hvor Guds Ånd får lov at råde, findes en drift, som er 
drivkraften i alt, hvad han gør. Som det er blevet udtrykt: ”Guds Ånd gør 
hverdagens pligter til en del af tilværelsens gudstjeneste.“

Helligånden og mission
Den anden Vejleder vil hjælpe mennesker til at kende og følge alt det, 
som Gud har åbenbaret for os i sit ord. I missionsbefalingen siger Jesus: 
”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber 
dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at 
holde alt, som jeg har befalet jer“ (Matt 28,19,20). Helligånden, som in-
spirerede Bibelens skribenter (1 Pet 1,21) og udstyrede de første kristne 
med kraft, kan også i dag åbne Guds ords sandheder for dem, som er 
villige til at lære og følge alt, hvad Jesus har befalet os.
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