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“Menneske, du har fået af vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle 

retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud.” Mikas.6:8 
  

“Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare jer fuldt ud I jeres ånd og sjæl og legeme  
lydefri ved vor Herre Jesus Kristi komme! Trofast er han, som kalder jer; han vil også gøre det”  
1 Thess.5:23-24. 

 
        1. Refleksion 

”Vi tror, at det er alle troendes rettighed at blive fuldkommen helligede, og at deres ”ånd og sjæl og 

legeme bevares lydefri ved vor Herres Jesus Kristi komme” (læren om hellighed), Frelsens Hærs 
håndbog i læresætninger. 2010. side 16.(Findes kun i engelsk udgave). 

 
Den 10 af Frelsens Hærs 11 læresætninger om tro angiver at helliggørelse af nåde ved tro 
muliggør et helligt liv. 
 
En hellighed der skal leves ud I mission 
”Det hellige liv er udtrykt gennem en helbredende, livgivende og kærlig tjeneste. Det er Kristi 
liv, som vi lever ud i mission. Gud helliggør hans folk, ikke blot for at de vil være præget af hans 
karakter, men også for at verden vil blive præget af denne karakter. Gud ændrer samfundets 
strukturer gennem en række forskellige midler, men han ændrer dem også gennem mission af 
hans hellige folk, som har kraften og evnerne ved hans Helligånd. 
 
Guds hellige folks mission omfatter evangelisering, tjeneste og social handling. Det er Guds 
hellige kærlighed udtrykt I hans folks hjerte og liv, der viser verden Kristus. Ved at tjene verden 
med Kristi medfølelse og angribe sociale uligheder indbyder vi verden til at tage imod Guds 
frelsende nåde. Hellighed leder til mission. 
 
”Helliggørelse af nåde ved tro er det privilegium og kald, der kommer til alle, der bekender 
Jesus Kristus som deres Herre og frelser og accepterer at Helligåndens kraft leder til et helligt 
liv.” 
(Frelsens Hærs læresætninger, 2010, side 198. Udgave findes kun på engelsk). 
 
Bøn 

“Nådige Gud, din nåde finder anvendelse, 
både til frelse og helliggørelse; 

Du vil styre hele mit liv, 
stille ordne det hele 

Så verden bestandig kan se Kristus - og kun Kristus i mig” 
Nr 479, v 3 i Frelsens Hærs sangbog. (Den engelske sangbog). 



 

 
 

               2. Reflektion 
Hellighed og arbejde 
“Erfaringen med hellighed kommer fra Helligånden, der er i og arbejder i de kristnes liv, 
afhængig af deres åbenhed overfor Åndens virke. Som Kristi liv gennemsyrer og forandrer deres 
menneskelige liv vil det lede til voksende discipelskab og ændrede livsmønstre. Som de troende 
vokser i hellighed, både individuelt og i et fællesskab med andre kristne, vil deres livsstil afspejle 
denne vækst. Engagement i tilbedelse og personlig hengivenhed vil blive fulgt af engagement til 
Guds mission i verden ved evangelisering, social tjeneste og social handling. Dog gerninger af 
medlidenhed eller medfølelse kan ikke opnå eller fortjene hellighed, men er dens virkninger. 
Frelsens Hærs håndbog I læresætninger, 2010, side 220-221. 
 
Bøn 
Gud, hjælp os ved din Helligånd, til at se os selv og den måde vi lever på i vores verden med 
ærlighed og mod. Må vores tilbedelse omfatte en glæde for al dit skaberværk og en accept af 
vores ansvar for det. Hjælp os til at være en refleksion af din kærlighed og nåde gennem vores 
samspil med - og på andres vegne. Lær os at pleje vores miljø på en måde, der afspejler en 
taknemmelighed for din forsørgelse for os, dine gaver til os. Amen. 
 

               3. Refleksion 
Hvorom alt er, for menneskeheden har hellighed ikke kun med adskillelse at gøre, men har også 
en moral dimension, når den troende begynder at reflektere over Gud karakter. Hellighed 
understreger de etiske og sociale konsekvenser af frelsen. Den fokuserer på Guds nåde, som en 
dyr nåde, der kalder på ændringer i attitude, motivation og livsstil, når vi begynder at reflektere 
over Guds karakter i vores daglige liv” 
Frelsens Hærs  håndbog I troslære. 2010, side 200. 
 
Bøn 
Here, ingen af os lever for os selv. Vi er del af et fællesskab. Må vores liv, gennem din Helligånds 
arbejde, reflektere Guds karakter I vores daglige liv. En livsstil, der anerkender og reagerer på 
de etiske og sociale konsekvenser af et liv som et tilgivende menneske, sat fri fra syndens 
begrænsninger og sat fri til at være engageret fuldt ud i vores verden.  Til at tjene, til at påvirke, 
til at handle imod uretfærdighed, hvor vi ser det. Herre, hjælp os ved din Helligånd at omfavne 
denne frihed og være en refleksion af din karakter i vores verden. Amen. 
 

4. Refleksion 
Kald til Hellighed 
Om det er til nogen hjælp eller ej, kan være et spørgsmål om definition, men kaldet til 
hellighed, i alle dets dimensioner, minder os om, at et helligt liv nødvendigvis må involvere os 
personligt, relationelt, socialt og politisk.  Oplevelsen af hellighed er ikke blot en meget 
velsignet åndelig følelse en søndag morgen. Hvis det overhovedet er noget, har det sit udspring 
i hverdagen, syv dage i ugen.  



 

Hellighed kræver, at vi får beskidte hænder, mens vi beder Gud om at bevare vores hjerter 
rene. Det skal gøre en afgørende forskel på, hvordan vi lever og på de mennesker vi er.” 
Called to be Gods people. Robert Street. (Kaldet til at være Guds folk). Side 84. 
 
Bøn 
Helligånd, vi vælger at leve som dine børn. Hjælp os med at definer de ændringer, vi skal gøre i 
vores tanker og handlinger til virkelig at spejle dig. Hjælp os til at leve som katalysator for 
forandringer i vores samfund. Forandringer, der giver håb til dem uden håb, frihed til de fangne, 
og klarhed for de, som lever i mørke Den slags engagement betyder, at vi må være sikre på, 
hvem vi er i dig og naturlig modne og følelsesmæssigt. Hjælp os til at søge og finde helhed i et 
helligt liv, der sætter os frie til at være alt, hvad vi kan være og frie til at gøre, alt hvad vi kan. Et 
liv helt overgivet til dig, et liv helt levet ud i samfundet,  et liv af uendelige muligheder. 
Amen. 


