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Når vi bliver frelst, så bliver vi en ny skabning det gamle forsvinder og noget nyt bliver til. 
Den nye skabningen som bliver født er allerede fra fødselen fuldkommen og behøver 
derfor ikke at helliggøres, men som mennesker betår vi af mere end ånd.
 Bibelen siger at vi mennesker har en ånd, en sjæl og et legeme, og den eneste som 
gennemgik en total forandring når du blev frelst er din ånd. Din sjæl og dit legeme har 
ikke blevet forvandlet og bliver heller ikke forvandlet af sig selv.

Nogle kan måske blive forvirret når Bibelen omtaler de kristne i Korinth som hellige, 
når deres livsførelse var langt fra hellig. Men fordi de var blevet frelst, så var de i deres 
ånd allerede hellige. Problemet var at dette indre liv havde ikke blevet synlig i deres 
livsførelse endnu.

Men at dit indre allerede er blevet helliggjort betyder ikke at du i din færd ikke behøver 
at helliggøres, for Gud ønsker at dit indre liv skal blive synlig i dit fysiske liv.

Hebræerbrevet 12:14
Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren

Dette er ikke en forbedrelse af din ånd, men en helliggørelse af krop og sjæl.

2. Korintherbrev 7:1
Da vi nu har disse løfter, mine kære, skal vi rense os selv for alt snavs på krop og ånd og 
være hellige i gudsfrygt.

I den Danske bibel er det oversat med ånd her, men på grundteksten så er ordet for sjæl 
og ånd det samme, derfor må man ud fra sammenhængen skille. Andre oversættelser 
bruger ordet “sjæl” her og det tror jeg ud fra sammenhængen er mere rigtig.
 Det ord som på grundteksten bruger er ordet “pneuma” som kan oversættes med 
“...the rational soul, (by implication) vital principle, mental disposition, etc.,”.
 Men uanset så ser vi at Paulus opfordrer os til at rense os selv og til at være hellige i 
gudsfrygt. Så samtidig som vi tror på nåde, så tror vi også på at rense os selv og arbejde 
på vores frelse med frygt og bæven. 

Filipperbrevet 2:12-13
Derfor, mine kære, I, som altid har været lydige: Arbejd med frygt og bæven på jeres 
frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. For det er Gud, 
der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje.

Når vi bliver frelst så bliver vi løst fra den magt synden havde over os og når vi slipper 
det nye livet til, så vil det føre til helliggørelse

Romerbrevet 6:22
Men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får I den frugt, at I 
helliges, og til sidst evigt liv.

Bibelen taler om 3 forskellige 
niveauer af helliggørelse:

Den helliggørelse der sker når vi bliver frelst
Dette er at vores ånd bliver født på ny. Den nye skabning der bliver født inden i os er 
fuldkommen, uden synd og har fuldt og helt Guds natur i sig

2. Korinterbrev 5:17
Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. 
Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til! 

Helliggørelse



2. Petersbrev 1:4
og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter,
 så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden 
med dens begær og få del i guddommelig natur.

Denne dele af os hverken kan eller vil synde, fordi den er født af Gud. Men vores 
kødelige legeme er ikke født af Gud.

1. Johannes 3:8-9
Den, der gør synden, er af Djævelen, for Djævelen har syndet fra begyndelsen. Derfor blev 
Guds søn åbenbaret: for at tilintetgøre Djævelens gerninger. Enhver, som er født af Gud, 
gør ikke synd; for Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud.

Den helliggørelse der sker med vores ånd er allerede nu 100% færdig. I vores ånd så er 
vi allerede lige så hellige som Gud, og der behøves der ikke nogle forbedring eller 
fornyelse.

Efeserbrevet 1:3
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al 
himlens åndelige velsignelse.

Den helliggørelse der gradvis sker efter som vores sind fornyes
Dette er en helliggørelse af vores sjæl. Vores sjæl bliver ikke født på ny på samme måde 
som vores ånd blev. Derfor må vi arbejde på vores sjæl ved at fornye vores sind.

Filipperbrevet 2:12
...Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg 
var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. 

Vi behøver ikke at arbejde på vores ånds frelse, for den er allerede blevet født på ny og 
har Guds natur i sig. Men vores sind må fornyes for at vi her i livet skal kunne drage 
mere nytte af hvad Gud allerede har givet os og for at vi skal forstå Hans vilje.

Romerbrevet 12:2
...lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er 
Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.

Efter som vores sind fornyes så mister synden magt over os. Vores sind er ikke blevet 
født på ny og fået del i guddommelig natur, men ved at vi fornyer det kan det helliges 
og trænes op til at adlyde Guds vilje i stede for kødets vilje.

Den endelige helliggørelse der sker når vi opstår fra de døde
Så længe som vi er i dette legemet så vil vi opleve syndes dragning. Det er syndeviruset 
som besmittet menneskeheden når Adam og Eva syndede som skaber denne dragning 
imod synd. Men når vores ånd er født på ny, behøver vi ikke være træller under synden 
mere.

Det legeme vi nu har styres i stor grad af vores sjæl, og derfor betegner også Bibelen 
mennesket som en levende sjæl (Job 12:10), men det legemet som vi får i 
opstandelsen vil være styrt af vores ånd og derfor være et åndelig legeme. 

1. Korinterbrev 15:44-45
Der bliver sået et sjæleligt legeme, der opstår et åndeligt legeme. Når der findes et sjæleligt 
legeme, findes der også et åndeligt legeme. Således står der også skrevet: »Det første 
menneske, Adam, blev en levende sjæl,« den sidste Adam blev en ånd, der gør levende.

Mennesket betår altså af ånd, sjæl og legeme og Gud har forskellige instrukser til hvad 
vi skal gør med hver enkelt del.
 

✦ Ånden skal fødes på ny (Johannes 3:3)
✦ Sjælen skal fornyes (Romerbrevet 12:2)
✦ Kødet skal korsfæstes (Galaterbrevet 5:24)
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Synden har ikke længere magt over os
At vi, som Romerbrevet 6:1-2, er døde fra synden betyder ikke at vi ikke længere fristes, 
for det legemet som vi befinder os i er besmittet af synd og vil derfor hele tiden forsøge 
at lokke os bort fra Gud.

TRE SIDER AF AT SYNDEN IKKE LÆNGERE HAR MAGT OVER OS:
1. Jeg er ikke længere en slave under synden. Det betyder ikke at jeg aldrig gør noget 

som er synd, men jeg er ikke længere slave under synden. Derfor kan jeg nu vokse i 
helliggørelse.

2. Når jeg gør noget som er forkert så havde synden tidligere et krav på at dømme mig. 
Men nu som synderen er “død og begravet” og al min synd (inkl. mine fremtidige 
synder) tilgivet. Så kan synden ikke længere fordømme mig. For allerede før jeg 
begik synden, så var var synden tilgivet.

3. Synden har ikke længere noget magt over os i den forstand at den når vi dør så vil vi 
den ikke kunne holde på os. Vores gamle ”jeg” er allerede både død, korsfæstes og i 
dåben begravet. Og vi er nu blevet født på ny. Vores ny ”jeg” har guds natur i sig og 
kan ikke synde og derfor har ikke synden længere noge magt over os.

Men jeg skal stadig stå til ansvar for hvorledes jeg har levet mit liv her i kødet, så derfor 
bør jeg søge at lade Åndens liv får dominere mit kød, så jeg helliggøres.
 Det er derfor Jesus siger at den som ønsker at følge Ham må være villig til at daglig 
tage op sit kors og følge Ham. Så længe din ånd, som altid ønsker at gøre Guds vilje, 
befinder sig i dit nuværende legeme, vil du altid måtte korsfæste dine kødelige lyster. 
Ikke kun en gang i mellem, men daglig.

Lukas 9:23
Og henvendt til alle sagde Jesus: »Hvis nogen vil følge efter mig, 
skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig.

Galaterbrevet 5:24
De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med 
lidenskaberne og begæringerne.

Før vi blev frelst så var vi træller under synden fordi vi tværs igennem var syndere 
adskilt fra Gud. Når vi blev født på ny, døde vores gamle ånd og blev både korsfæstet 
og begravet sammen med Kristus. 

Romerbrevet 6:3-7
Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi 
blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som 
Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi 
vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en 
opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet 
sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så 
vi ikke mere er trælle for synden; den, der er død, er jo frigjort fra synden.

Når vi blev født på ny blev en ny ånd født ind i vores indre og vi fik et indre liv som var 
stærkere end synden – og derfor er vi ikke længere træller.
 På samme måde som appelsinsaft kommer ud når du presser en appelsin, så ville 
synden komme til syne når mennesker oplever press. Det er den verden vi lever i et 
godt bevis på. 
 Når vi blev frelst fik vi et indre liv som har kraft i sig til at besejre synden, men for 
at dette skal blive en realitet i vore liv, må vi begynde med at fornye vores sind, og på 
den måde træne det op til at adlyde Guds ord.

Romerbrevet 8:13
Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets 
gerninger, skal I leve.

Når vi på denne måde vandrer i ånden, vil vi mere og mere opleve at det Gud allerede 
har lagt ned i vores ånd bliver en realitet i vore liv. Men vi står hver dag med valget om 
at bruge vores legeme til ære for Gud eller synden



Romerbrevet 6:12
Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster.

Fordi jeg nu har et indre liv som er stærkere end synden så kan jeg leve i sejer over 
synd. Dette sker når jeg fornyer mit sind, så det indre liv kommer til syne og får 
dominere mine kødelige lyster.

1. Johannes 5:4
For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden; og den sejr, som har overvundet 
verden, er vor tro.

Du kan leve i sejer over synd
Allerede lige efter syndefaldet gav Gud et løfte om at vi skulle kunne sejre over synden.

1. Mosebog 4:7
Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved 
døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.«

1. Korintherbrev 10:13
De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke 
tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke 
bukker under.

Gud er retfærdig og derfor vil Han ikke tillade at vi bliver fristet over evne. Han vil 
også sørge for at når vi bliver fristet så vil der være en udvej.

Romerbrevet 6:13-14
Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, 
men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres 
lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, 
for I er ikke under loven, men under nåden.

Mennesket er skabt med fri vilje, og vi kan derfor vælge hvad vi ønsker at bruge vores 
liv til. Vi kan ved de handlinger vi gør være et redskab for uretfærdighed og vi kan ved 
de handlinger vi vælger at gøre, være et redskab for retfærdighed.
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