
Floden – hvad er det for noget med vand I Bibelen? 
	  
Leve	  I	  Helligåndens	  nærvær	  –	  leve	  I	  floden.	  Teologi	  og	  gode	  doktriner,	  er	  vigtigt.	  Men	  hvis	  vi	  
lever	  vores	  liv	  I	  hans	  nærvær,	  så	  giver	  det	  en	  helt	  anden	  værdi.	  
	  
Tempelkilden	  –	  Ez.47;	  1-‐9	  
Så	  førte	  manden	  mig	  tilbage	  til	  indgangen	  til	  tempelhallen.	  Og	  se,	  der	  sivede	  vand	  
ud	  under	  templets	  indgangsparti	  ved	  den	  østlige	  mur,	  syd	  for	  indgangen.	  Det	  løb	  
videre	  i	  østlig	  retning	  syd	  om	  alteret.	  Han	  første	  mig	  så	  ud	  gennem	  nordporten	  og	  
rundt	  til	  den	  ydre	  østport,	  hvor	  jeg	  så	  en	  tynd	  strøm	  af	  vand	  komme	  ud	  på	  
sydsiden	  af	  østporten.	  Han	  fulgte	  derefter	  strømmen	  mod	  øst	  med	  sin	  målestok	  i	  
hånden,	  og	  jeg	  gik	  med	  ham.	  
	  
Det	  nye	  tempel	  
Billede	  på	  Jesus.	  Jesus	  er	  Guds	  udtrykte	  billede.	  Han	  er	  den	  hellige.	  I	  ham	  finder	  vi	  
livet.	  Gennem	  ham	  møder	  vi	  Gud.	  ”Der	  er	  kun	  én	  mellemmand…”	  I	  GT	  måtte	  man	  
gå	  til	  templet	  for	  at	  møde	  Gud.	  Nu	  må	  vi	  gå	  til	  Jesus.	  Han	  er	  det	  nye	  tempel.	  
	  
“…men	  en	  af	  soldaterne	  stak	  ham	  i	  siden	  med	  et	  spyd,	  og	  der	  kom	  straks	  blod	  og	  vand	  
ud.	  “(Joh.ev.	  19;34)	  
Jesus	  blev	  stukket	  I	  siden	  og	  blod	  og	  vand	  flød.	  Meget	  vigtigt!	  (ikke	  kun	  et	  fysilogisk	  fænomen.	  
Hele	  Jesu	  liv	  og	  død	  var	  mættet	  med	  opfyldelse	  af	  profetier	  fra	  GT	  og	  med	  symboler/tegn	  og	  
undere:	  
	  
Biologisk	  bekræftelse	  på	  døden.	  Noget	  med	  at	  de	  røde	  blodlegemer	  skiller	  v.	  død.	  
Men	  også	  et	  symbol	  –	  profetisk	  bekræftelse:	  
Blod:	  nåde/tilgivelse/offer	  
Vand:	  Dåben/renselse	  +	  åndens	  liv.	  
	  
Tempelkilden	  er	  floden,	  der	  flyder	  ud	  af	  Jesus	  selv.	  Hans	  nærvær	  –	  Helligånden	  som	  er	  
kommet	  til	  os.	  Han	  er	  ikke	  en	  distanceret	  Gud	  som	  fjerner	  fordømmelsen	  (ved	  blodet)	  og	  
derefter	  overlader	  os	  til	  os	  selv.	  	  
Han	  tilbyder	  os	  sit	  liv/nærvær	  dagligt.	  Til	  den	  samaritanske	  kvinde	  ved	  brønden:	  ”Det	  vand	  
som	  jeg	  tilbyder	  gør,	  at	  man	  aldrig	  mere	  skal	  tørste”.	  En	  stadig	  flod.	  
	  
Da	  han	  havde	  målt	  1000	  alen,	  bad	  han	  mig	  gå	  ud	  midt	  i	  strømmen.	  På	  det	  sted	  gik	  
vandet	  mig	  til	  anklerne.	  Så	  gik	  vi	  videre.	  Efter	  1000	  alen	  mere	  bad	  han	  mig	  igen	  gå	  
ud	  midt	  i	  strømmen.	  Denne	  gang	  nåede	  vandet	  mig	  til	  knæene.	  1000	  alen	  længere	  
remme	  bad	  han	  mig	  igen	  gå	  ud	  i	  strømmen,	  og	  vandet	  nåede	  mig	  til	  hofterne.	  Efter	  
endnu	  1000	  alen	  var	  strømmen	  blevet	  til	  en	  rivende	  fold	  så	  dyb,	  at	  jeg	  ikke	  kunne	  
vade	  igennem	  den.	  Man	  var	  nødt	  til	  at	  svømme.	  
	  
Det	  nye	  (gradvise)	  lederskab	  
=	  Nærvær:	  
Jesus	  er	  vores	  nye	  leder.	  Han	  leder	  os	  ud	  i	  floden.	  At	  leve	  for	  ham	  er	  at	  leve	  med	  ham	  –	  I	  hans	  
nærvær.	  Vi	  kan	  ikke	  vælge	  mellem	  tjenesten	  og	  nærværet.	  Tjenesten	  udspringer	  af	  nærværet	  
–	  ellers	  kan	  det	  være	  fine	  handlinger,	  men	  de	  bringer	  ikke	  Jesus	  til	  mennesker.	  	  
=	  process:	  
Han	  kalder	  os	  gradvist	  til	  at	  leve	  mere	  og	  mere	  radikalt	  for	  ham.	  Hvorfor	  smed	  Jesus	  ikke	  bare	  
Ezekiel	  direkte	  ud	  i	  den	  dybe	  strøm	  og	  lod	  ham	  håndtere	  den.	  ”Så	  kan	  du	  lære	  det,	  Ezekiel!”	  Vi	  
siger:	  “Spring	  ud	  I	  det	  –	  ud	  på	  det	  dybe	  med	  det	  samme	  –	  alt	  eller	  intet!!”	  Ezekiel	  blev	  ledt	  
gradvist	  ud	  I	  floden.	  
Jesus	  kender	  mennesket.	  Han	  ved	  at	  vi	  har	  brug	  for	  at	  tage	  tingene	  gradvist.	  
Paulus	  siger	  ”stykkevis	  erkender	  vi”.	  Vi	  synker	  også	  ligesom	  Peter	  –	  Jesus	  måtte	  redde	  ham.	  
	  
Troshelte	  som	  Billy	  Graham	  og	  Reinhard	  Bonnke	  og	  tænker:	  ”Det	  kan	  aldrig	  blive	  mig”	  	  



Men	  Gud	  leder	  dig	  og	  bruger	  dig	  lige	  der	  hvor	  du	  er.	  De	  startede	  jo	  også	  et	  sted	  engang.	  
	  
Nåden	  på	  korset	  giver	  Gud	  mulighed	  for	  at	  møde	  os	  I	  processen	  og	  det	  er	  af	  afgørende	  
betydning	  for	  vores	  liv.	  Vi	  kan	  blive	  gradvist	  forvandlet	  I	  hans	  billed,	  men	  være	  omgivet	  af	  
hans	  nærvær	  hele	  vejen.	  Det	  er	  den	  nye	  pagts	  frihed.	  Frihed	  til	  at	  komme	  til	  Jesus	  som	  vi	  er	  og	  
blive	  gradvist	  forvandlet	  I	  Åndens	  nærvær.	  
	  
-‐	  Står	  du	  i	  vand	  til	  anklerne,	  handler	  det	  måske	  om	  at	  du	  skal	  være	  en	  god	  og	  
hjælpsom	  nabo.	  En	  venlig	  og	  imødekommende	  kollega.	  Begynde	  at	  planlægge	  din	  
økonomi	  sådan	  at	  Gud	  kan	  få	  lov	  at	  bestemme	  lidt	  over	  dine	  penge.	  Bede	  for	  dine	  
børn,	  hvis	  de	  har	  hovedpine,	  læse	  nogle	  vers	  I	  bibelen	  med	  jævne	  mellemrum,	  osv.	  Osv.	  Små	  
ting	  –	  som	  du	  er	  klar	  til	  at	  håndtere.	  
	  (eksempel	  –	  Kirsten	  –	  “Small	  things	  done	  with	  great	  love,	  will	  change	  the	  world”=	  
-‐	  Står	  du	  i	  vand	  til	  knæende,	  er	  tiden	  måske	  inde	  til	  at	  risikere	  lidt	  mere.	  Tag	  med	  
på	  nogle	  konferencer,	  lad	  dig	  udfordre	  til	  at	  begynde	  at	  give	  penge	  til	  kirken	  og	  
mission,	  engagere	  dig	  lidt	  i	  kirkens	  arbejde	  og	  måske	  andet	  frivilligt	  arbejde	  i	  byen.	  
Begynde	  at	  tale	  mere	  med	  folk	  om	  din	  tro	  og	  om	  Jesus.	  Bede	  for	  folk	  når	  
muligheden	  byder	  sig.	  Afsætte	  mere	  tid	  til	  at	  læse	  I	  bibelen,	  høre	  prædikener	  på	  podcast,	  osv.	  
-‐	  Står	  du	  i	  vand	  til	  hofterne,	  skal	  du	  måske	  til	  for	  alvor	  at	  tjene	  målrettet	  med	  dine	  
nådegaver	  og	  løbe	  flere	  risici	  i	  din	  tro.	  Begynde	  at	  give	  af	  din	  tid	  og	  penge	  så	  det	  
virkelig	  kan	  mærkes	  og	  kræver	  målrettet	  prioritering.	  Udfordrer	  den	  åndelige	  
virkelighed	  med	  regelmæssig	  bøn	  og	  faste,	  osv.	  
-‐	  Bliver	  floden	  så	  dyb,	  at	  du	  ikke	  længere	  kan	  bunde	  og	  må	  lade	  dig	  føre	  med	  
strømmen,	  er	  det	  på	  tide	  at	  lægge	  alt	  til	  side	  og	  risikere	  det	  hele.	  Her	  kan	  jeg	  ikke	  sige	  hvad	  
det	  medfører,	  for	  pointen	  er	  blot,	  at	  du	  målretter	  dit	  liv	  på	  at	  vælge	  ham	  først	  I	  alle	  ting.	  	  
Dedikerer	  dig	  selv	  til	  at	  fjerne	  alle	  andre	  afguder	  som	  trækker	  dig	  ud	  af	  floden,	  hvad	  enten	  det	  
er	  materialisme,	  alternativ	  åndelighed	  der	  tager	  Jesu	  plads,	  sexualitet,	  had,	  manglende	  
tilgivelse,	  osv.	  	  Måske	  skal	  du	  være	  missionær	  I	  Kina	  –	  måske	  skal	  du	  fortsætte	  dit	  liv	  her	  på	  
Bornholm.	  Pointen	  er,	  at	  han	  får	  det	  hele	  og	  dermed	  kan	  du	  modtage	  det	  hele.	  Intet	  kommer	  I	  
vejen	  for	  at	  Helligånden	  kan	  opfylde	  hele	  dit	  liv.	  
	  
Det	  som	  er	  så	  vidunderligt	  med	  Jesus,	  det	  er	  at	  han	  leder	  dig	  der	  hvor	  du	  er.	  Du	  bliver	  ikke	  
kastet	  direkte	  ud	  i	  den	  dybe	  strøm.	  Han	  leder	  dig	  ud	  i	  vandet	  skridt	  for	  skridt!	  
Mig	  ex:	  Jeg	  har	  frimodighed,	  når	  det	  kommer	  til	  at	  lede	  10.000	  mennesker	  i	  
lovsang	  men	  jeg	  bliver	  nervøs,	  når	  jeg	  skal	  tale	  for	  1000.	  Jeg	  er	  god	  til	  at	  leve	  med	  
økonomisk	  usikkerhed	  (mange	  år	  som	  selvstændig)	  men	  usikker,	  når	  det	  kommer	  
til	  at	  bede	  for	  mennesker	  på	  gaden.	  	  
Hvad	  er	  dit	  næste	  skridt	  dybere	  ud	  I	  floden?	  

- At	  bede	  højt	  sammen	  med	  andre,	  at	  dele	  din	  tro	  med	  din	  nabo,	  at	  begynde	  at	  give	  nogle	  
af	  dine	  penge	  væk	  til	  kirken	  eller	  andre	  med	  behov,	  at	  blive	  besøgsven,	  at	  tale	  I	  tunger,	  
osv.	  Der	  er	  hele	  tiden	  nye	  skridt,	  du	  kan	  tage	  for	  at	  bevæge	  dig	  længe	  ud	  I	  floden.	  
	  

	  
”Du	  menneske,	  hvordan	  tror	  du,	  det	  skal	  forstås”,	  spurgte	  han.	  Derpå	  bad	  han	  mig	  
komme	  op	  på	  bredden	  igen.	  Da	  jeg	  var	  kommet	  tilbage	  til	  bredden,	  så	  jeg,	  at	  der	  
voksede	  en	  mængde	  træer	  på	  begge	  sider	  af	  floden.	  ”Floden	  flyder	  østpå	  gennem	  
ødemarken	  og	  jordandalen	  til	  det	  Døde	  Hav”,	  forklarede	  han.	  ”Når	  den	  kommer	  
derned,	  kommer	  der	  liv	  i	  Det	  Døde	  Hav.	  Overalt,	  hvor	  floden	  kommer	  hen,	  kan	  
levende	  væsener	  trives.	  Det	  skal	  vrimle	  med	  fisk	  i	  Det	  Døde	  Hav,	  for	  når	  floden	  
strømmer	  ud	  i	  det,	  bliver	  vandet	  forandret.	  Hvor	  som	  helst	  floden	  vælder	  frem,	  
bliver	  der	  liv…..	  
	  
Det	  nye	  vand	  (Åndens	  liv)	  
	  
Vandet	  renser/holder	  frisk	  
Holmegård	  Gods	  –	  CF	  –	  400	  år	  gl	  egetræspæle	  skal	  holdes	  under	  vand,	  da	  de	  ellers	  
rådner.	  Vi	  skal	  også	  holde	  os	  konstant	  nedsunket	  i	  vandet	  for	  at	  bevare	  vores	  friskhed,	  



styrke	  og	  renhed.	  Leve	  I	  Åndens	  nærvær	  –	  Soake.	  
	  
Ferskvand	  giver	  liv	  
Hvor	  mange	  har	  badet	  i	  det	  døde	  hav	  i	  Israel?	  
-‐	  Højt	  saltindhold	  pga.	  Ingen	  fraløb	  –	  et	  liv	  I	  stilstand	  betyder	  død.	  
-‐	  Saltvand	  har	  en	  højere	  massefylde	  end	  Ferskvand.	  Jo	  mere	  salt	  vandet	  er,	  jo	  tungere	  vil	  
vandet	  være.	  Det	  betyder,	  at	  det	  er	  vanskeligt	  at	  lade	  sig	  synke	  ned	  I	  det.	  
-‐	  Det	  kan	  ikke	  drikkes.	  Saltet	  påvirker	  nemlig	  trykket	  i	  blodstrømmen,	  og	  cellerne	  begynder	  
derfor	  at	  udsende	  vand	  for	  at	  regulere	  balancen	  i	  kropsvæskerne.	  Når	  vandet	  kommer	  ud	  i	  
blodstrømmen,	  opstår	  der	  to	  alvorlige	  problemer.	  Enten	  stiger	  blodtrykket	  til	  et	  
dødeligt	  niveau,	  eller	  cellerne	  mister	  så	  meget	  vand,	  at	  de	  går	  til	  grunde	  pga.	  
udtørring.	  
	  
Det	  vand,	  som	  flyder	  fra	  templet,	  altså	  fra	  Jesus,	  er	  vand	  der	  giver	  liv.	  Man	  kan	  
drikke	  det,	  men	  det	  kan	  også	  påvirke	  saltbalancen	  I	  tilsyneladende	  “dødt”	  vand.	  
Vi	  kan	  altså	  få	  liv,	  men	  også	  blive	  en	  del	  af	  floden,	  der	  flyder	  ud	  og	  gør	  det	  salte	  
mindre	  salt.	  Fisk	  kan	  igen	  leve	  I	  det	  døde	  hav!	  
	  
Floden	  er	  Guds.	  
Floden	  flyder	  uafhængigt	  af	  os.	  Det	  er	  Guds	  flod	  og	  vi	  kan	  vælge	  om	  vi	  vil	  være	  I	  den	  eller	  ikke.	  	  
Helligånden	  rører	  på	  sig	  I	  Nexø,	  på	  Bornholm	  I	  Danmark.	  Det	  står	  og	  falder	  ikke	  med	  dig,	  men	  
du	  kan	  få	  lov	  til	  at	  være	  en	  del	  af	  floden,	  hvis	  du	  vil.	  Nærvær	  og	  tjeneste.	  
Floden	  giver	  enhel	  
Forskellige	  bifloder	  flyder	  sammen	  til	  en	  større	  flod.	  Enhed	  blandt	  kristne.	  
Floden	  forandrer	  alt	  på	  sin	  vej,	  
Det	  er	  Helligånden	  selv.	  Der	  er	  floden	  –	  vi	  er	  badegæsterne!	  
Jesus	  vil	  sætte	  dig	  fri	  til	  at	  tage	  ham	  I	  hånden	  –	  gå	  ud	  I	  floden	  og	  leve	  I	  den.	  
Dybere	  og	  dybere.	  Lad	  hans	  dagsorden	  blive	  mere	  og	  mere	  din	  dagsorden.	  Lad	  
Helligånden	  rive	  dig	  med	  I	  strømmen.	  	  
Vi	  skal	  leve	  I	  floden	  og	  dermed	  blive	  en	  del	  af	  Helligåndens	  flod	  af	  liv	  til	  verden.	  
	  
“At	  vove	  er	  at	  miste	  fodfæstet	  for	  en	  stund,	  ikke	  at	  vove	  er	  at	  miste	  
sig	  selv”	  –	  Søren	  Kierkegaard 
 

Nadver: 
Nadver betyder aftensmad 
Nadver betyder aftensmad, og når man spiser sammen, bliver man sammenspist. I 
nadveren spiser menigheden sammen med Jesus, og bliver sammenspist med ham, 
en del af ham. 
	  
Paulus	  siger:	  ”Mit	  liv	  er	  skjult	  i	  ham”.	  Når	  vi	  lever	  indhyldet	  i	  eller	  nedsunket	  i	  Åndens	  
nærvær,	  så	  er	  vi	  en	  del	  af	  ham.	  Det	  er	  også	  det	  nadveren,	  symboliserer.	  

 

For	  jeg	  har	  modtaget	  fra	  Herren	  og	  også	  overleveret	  til	  jer,	  at	  Herren	  Jesus	  i	  den	  nat,	  da	  han	  blev	  
forrådt,	  tog	  et	  brød,	  takkede,	  brød	  det	  og	  sagde:	  "Dette	  er	  mit	  legeme,	  som	  gives	  for	  jer;	  gør	  dette	  
til	  ihukommelse	  af	  mig!"	  
Ligeså	  tog	  han	  også	  bægeret	  efter	  måltidet	  og	  sagde:	  "Dette	  bæger	  er	  den	  nye	  pagt	  ved	  mit	  blod;	  
gør	  dette,	  hver	  gang	  I	  drikker	  det,	  til	  ihukommelse	  af	  mig!"	  
For	  hver	  gang	  I	  spiser	  dette	  brød	  og	  drikker	  bægeret,	  forkynder	  I	  Herrens	  død,	  indtil	  han	  
kommer.	  
	  
	  
	  


