
 
 

Kaldet til hellighed 
MED UDGANGSPUNKT I PETERS BREVE – DEL 3  
 

Nr. 295 - søndag 18.10.20 / Frank Ahlmann Kristensen  
 

Læs: 1 Peter 1, 15-16 
 
Hellig/helliget betyder: Sat til side - til et særligt formål - 
adskilt fra, i sin egen kategori - ren og uden synd. 
 
En tilbedelse der siger:  
DU ER SKABEREN - vi er skabningen… 
DU ER UBEGRÆNSET i storhed - vi er begrænset… 
DU ER STOR (større end alle omstændigheder) - vi er små, og vore 
omstændigheder er mindre end hans storhed… 
 
”Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn!” 
Han er FAR og HELLIG - ”Far hænger sammen med Hellig” 
 
Salme 24,3-5 / Salme 15,1-3 
Ingen kan komme nær Gud uden at være hellig 
 
1) Det, han allerede har gjort 
Helliggørelse: vores udgangspunkt er hans sejr! 
Jesus Kristus er vores hellighed! – vi har ikke selv det, der skal til for at 
være hellige! Der fandt en UDVEKSLING sted - Han har givet os sin hellighed 
- hans tilstand/status ind for Faderen 
 

Læs: Hebr 10, 10 + 14 
 
Vi kan ikke producere noget vi ikke har 
• Det er derfor han tilgav os først – så vi kan tilgive andre 
• Det er derfor Jesus elskede os først – så vi kan elske ham og andre 
• Jesus er hellig – bor i dig og gav dig sin hellighed – han gjorde os hellige 
 
”En hellig søn, måtte ofre et helligt offer på vegne af et uhelligt folk 
Så vi kunne blive et helligt folk der er fuldt ud accepteret af Gud.” 
- citat: Colin Urquhart 
 
Jeg er kun hellig, fordi Jesus / hans blod har gjort mig hellig  
Jeg har hans hellige iboende nærvær i mig – hans hellige ånd  
 

Hellighed er en frugt af Guds Ånd i dig og mig 
 
2) Hellighed er et sted / en placering 
Hvis hellighed kun betød, at jeg skulle afstå fra en masse ting,  
er jeg sikker på, at jeg aldrig ville blive hellig. 
 
Men hvis hellighed er et sted (placering) / holde sig til, vil det lykkes for mig 
at komme derhen og ikke være på sted der adskiller mig fra Gud.  
I Kristus er jeg hellig (ex. i båden) 
 
Bliv stående i hellighed – i Kristus / det jeg må gøre (min egen vilje) 
 
”Hvis du holder dig nær til Gud, bliver du også hellig. Ikke på grund af 
hvem du er, men på grund af, hvor du er og hvem Han er!” 
 
Jesus: ”skilt fra mig kan I slet intet gøre…” 
Jeg er hellig, fejlfri og uangribelig i Kristus! 
 
3) At aflægge, iklæde og fornyes i tanker og sind 
 

Læs. Ef 4, 22-24 og Rom 12, 1-2 (HvD) 
 

Et helligt liv? – start med at tænke på den rette måde… 
 
Drikke af Ordet 1 Peter 2, 2: ”og som nyfødte børn, hige efter ordets rene 
mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse…” 
 
Du kan aldrig vokse adskilt fra Ordet 
 
4) Altid efterfulgt af kærlighed 
 

Læs: 1 Thess 3, 12-13 
 
Hellig – fordi Gud er hellig 
Hellig – fordi vi er borgere af et helligt rige 
Hellig – fordi andres fremtid afhænger af det 
Hellig – fordi er blevet sat til side af Gud for at tjene ham 
 
 

Til samtale: 
 

• Hvad blev levende for dig i søndags? 
• Hvad betyder det at være hellig?  
• Hvad er det som kun Gud kan gøre – og hvad er det vi må gøre? 
• Hvad skal vi gøre for at forblive hellige, vokse i hellighed? 


