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Om at afprøve ånderne
Der findes mange vildledene ånder, som ikke er fra Gud. Det advares der om i 1. Johannes brev kap. 4

"Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv om ånderne er fra Gud, for der er i verden gået mange falske profeter 
ud i verden. DERPÅ kan I kende Guds ånd; enhver ånd, som bekender , at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af 
Gud; men enhver ånd, som IKKE bekender Jesus, er IKKE af Gud, og det er Antikrists ånd. Som I har hørt skal 
komme, og den er allerede i verden nu."

Man kan f.eks. sige: "Er dette fra Gud, så gentag det i Jesus Kristi navn. Er det ikke fra Gud, så ti stille i Jesus Kristi
navn.  Dvs., at bliver det ikke gentaget i Jesus Kristi navn, så er det helt sikkert ikke fra Gud, også selvom det 
gentages uden Jesus Kristi navn adskillige gange, selv i flere år. Så brug Jesus navn, hver gang det kommer. 
Gerne flere gange. Desuden skal man også altid kontrollere, om det er i overensstemmelse med det skrevne Guds 
ord i bibelen. 
Det er ikke altid, at det er vildledende ånder, der kan give ideer. Det kan også bare være ens egne tanker, der 
udvikler ideer. Det kan være svært at skelne mellem det, men uanset hvor ideerne kommer fra, er det altid vigtig at
spørge Gud i Jesus navn, om ideen nu også er rigtig.
På et tidspunkt kan man opøve evnen til at skelne mellem Guds stemme/vejledning og alle andres. Der står der 
meget om i Johannes kap. 10 – Det er lidt for langt til at gengive her – men læs det selv.

Et eksempel:

Et ægtepar var hver for sig til forbøn hos en prædikant/profet. Han kendte ikke på forhånd noget til dette ægtepar.
Til manden sagde prædikanten, at han skulle tage til Indien og virke. Til hustruen sagde han, at hun skulle tage til
Kina og virke. Hun oplyste ham så om, at hun er gift med den mand, han ville sende til Indien. Prædikanten blev 
forfjamsket og udbrød - Oh, jamen så er det nok Indokina, I begge skal til.

Kan du se komikken.

Et andet eksempel:

En kvinde har fået at vide af Gud (tror hun), at hun skal giftes med en bestemt mand. Desværre er denne mand gift
i forvejen. Øh. Der står i de 10 bud, at du ikke må begære en andens hustru (underforstået ægtefælle), samt, at du 
ikke må bryde et ægteskab. 

Her er det imod Guds ord. Gud vil aldrig bryde sit eget ord ved at opfordre nogen til at gå ind
og bryde en andens ægteskab. Gud/Jesus er den samme i går, i dag og til evig tid - (Hebr. 13,8) 

Vidnesbyrd af Børge Laustsen ang. emnet

Personligt er jeg en mand fuld af ideer, visioner og drømme, som jeg gerne vil gennemføre. Men det er kun dem, 
som jeg er sikker på, er fra Gud, der bliver til noget. De få gange, hvor jeg ikke har lyttet til Gud og alligevel har fulgt
mine egne drømme, Tja, så er de altid gået i fisk, og jeg blev udbrændt. Så, når jeg får en ide, spørger jeg altid Gud
i Jesus navn, om det er rigtig. Hvis det ikke er rigtig, ja, så fader drømmen ud, og til sidst tænker jeg ikke på den 
mere. Hvorfor, ja, fordi jeg brugte JESUS NAVN. Jeg bruger også tit andre kristnes bedøm- melse af ideen - Sidst 
var det ideen om at oprette denne her hjemmeside. Ideen blev konfirmeret også i Jesus navn af en god ven, jeg 
stoler på, og som jeg ved har bedømmelsens nådegave. Derfor kan du nu få en masse hjælp her på siderne inden 
du går ud og evangelisere. Når du får en ide, så få hjælp til bedømmelse af ånden bag ved ideen, for det er altid 
godt at få det bekræftet / afbekræftet af andre.
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