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8de Søndag efter Trinitatis 1846 

Aftensang 

 

Den samme Aand vidner med vor Aand, at vi er Guds Børn, thi saamange som drives 

af Guds Aand, disse er Guds Børn.  

 Det Første, at de, som drives af Guds Aand, de er Guds Børn, det følger med Nød-

vendighed af sig selv, thi Talen er jo her ikke om kiødelige men om aandelige Børn, og 

den Gud, der altid seer paa Hjertet, kan ligesaalidt nægte Nogen himmelsk Børneret, 

som lade sig drive, hjertelig styre af Hans Aand, som Han kan vedkiende sig dem, der 

lade sig drive af hans Fiendes Aand eller af deres egne kiødelige Begiærligheder. Kun 

derom giælder det altsaa, hvorvidt vi kan og tør sige med Apostelen: den samme Aand 

vidner med vor Aand, at vi er Guds Børn, thi derpaa beroer det i alle Maader, om vi 

her og hisset kan glæde os ved den himmelske Arv, da det kun er som Guds Børn vi er 

Hans Arvinger og Christi Medarvinger, og det slet ikke nytter, at vi selv kalde os Guds 

Børn, naar ikke Guds Aand stadfæster det med os og vidner, vi er det. 

 Men da Guds Aand nødvendig er Sandhedens Aand, saa kan han umuelig vidne 

med vor Aand, at vi er Guds Børn, med mindre vi i Sandhed er det, og kun fordi man 

ikke lægger det paa Hjerte, er man tit saa dristig ei blot at kalde sig et Guds Barn, men 

beraabe sig paa Guds Aands, den Helligaands Vidnesbyrd. Det er nemlig langtfra at 

være nok, at det staaer i Skriften og at vi antager det for et Guds Ord, thi fordi Paulus 

sagde Sandhed om sig selv og  
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sine Brødre i Christo, da han sagde: den samme Aand, Guds Aand vidner med vor 

Aand, at vi er Guds Børn, derfor bliver det ikke Sandhed med os, men vi maae virkelig 

være blevet Guds Børn før Guds Aand kan vidne det, ligesom Herren selv har sagt: 

uden I omvende eder og blive som Børn, kan I ikke indgaae i Himmeriges Rige. 

 Denne menneskelige Barnlighed, hvortil vi maae vende tilbage for at indgaae i 

Himmeriges Rige ved Troen og Daaben, er Ydmyghed og Sandheds-Kiærlighed, uden 

hvilke det er umueligt at behage Gud og ligesaa umueligt at troe Hans Naades Ord og 

finde sig i Hans forunderlige Husholdning. 

 Den guddommelige Barnlighed kan vi naturligviis ikke enten selv give os eller finde 

hos os selv, men det er en Guds Gave, som Apostelen siger i Dagens Epistel, at den 

Aand, som Gud i Jesu Navn skiænker de Troende, det er ikke en Trældoms, men en 

Børne-Udkaarelsens, en Kuldlysnings Aand, sætter os istand til at raabe: Abba, Fader, 

det vil sige, af Hjertens Grund at kalde Himlens og Jordens almægtige Skaber vor Fader. 

 Og see m. V. saaledes stadfæster sig at Guds Aand fører Menneskens Børn paa det 

Jævne, thi naar man spørger, hvordan et Menneske kan komme til at sige med Aposte-

len: Guds Aand vidner med vor Aand, at vi er Guds Børn, og hvoraf han kan kiende 

det, da  
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bliver Sagen kun mere mørk og indviklet, jo mere høitravende der tales om Aandens 

Virkninger og den guddommelige Barnligheds Kiendemærker, men tage vi det barnlig 

og Apostolisk, da bliver Sagen klar som Lyset, thi naar vi tænke og sige med Apostelen: 

fordi det ikke er en Trældoms men en barnlig Udkaarelses Aand, Gud har givet os i 

Jesu Navn, derfor er det Hans Kiendemærke paa det Jævne, at vi ved Ham kan raabe 

Abba, Fader, ved Ham af Hjertet kan kalde Himlens og Jordens Skaber, Vorherres Jesu 

Christi Himmelske Fader, vor Fader! 



 Og for at vi nu daglig kan prøve om vi har annammet den guddommelige Barnlig-

heds Aand og faae den daglige Glæde af Hans Vidnesbyrd med vor Aand at vi er Guds 

Børn, derfor har Vorherre Jesus Christus lagt sin egen Bøn i vor Mund, at vi med den 

skal lære at kalde Gud vor Fader, ligesom den eenbaarne Søn. Herrens Bøn ”Fadervor” 

det er altsaa Prøvestenen for den guddommelige Barnlighed og det er Røsten hvormed 

Guds Aand vidner, at vi er Guds Børn, saa naar vi i denne Bøn kan sige Fader til Gud 

af ganske Hjerte og barnlig baade lægge Alt i Hans Faderhaand og deraf forvente hvad 

vi behøve baade til Sjæl og Legem, da er vi Guds Børn, da vidner Guds Aand med vor 

Aand, at vi er det, og da har vi den evige Trøst, at  
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eftersom vi er Børn, er vi ogsaa Arvinger, Guds Arvinger og Vorherres Jesu Christi 

Medarvinger. 

 Det er saaledes klart nok hvordan Guds Aand vidner med hver Christens egen Aand, 

at han er et Guds Barn, men hvem af os tør sige at vi bede Herrens Bøn, Fadervor, som 

det sømmer sig Guds Børn? 

 Dette skal vi vist nok lægge vel paa Hjerte, saa vi ikke drømme os fuldkomne og gaae 

tilbage istedenfor at gaae frem, men troe vi kun oprigtig, hvad vi alle bekiende, betragte 

vi Herrens Bøn Fadervor, som Guds Børns dyrebare Skat og bede den Hellig-Aand lære 

os at bede den ret, som et hjerteligt Fadervor, da maae de falske Propheter sige hvad de 

vil, men de sande Propheter vidne, det lykkes, og de blive ikke beskæmmede, thi den 

samme Aand, som driver os til at forkynde Guds Gierning, den samme Aand er det, 

som baade begynder og fuldfører den gode Gierning til Vorherres Jesu Christi Dag! 
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