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”VELKOMMEN TIL GUDS FAMILIE” 
 
EN GRUND TIL AT JUBLE 
 
Tillykke, du er blevet en del af Guds evige familie. I Lukas 15 fortæller Jesus historien om kvinden, der 
mistede en mønt. Hun var på et snævert budget og havde derfor ikke råd til at smide sine penge væk, så 
hun udsatte sine planer for at lede efter mønten, indtil den var fundet. Så snart hun havde fået mønten 
tilbage, frydede hun sig så meget, at hun kaldte sine venner sammen for at fejre det. Det, der havde 
været tabt, var blevet fundet! 
 
I vers 10 sammenligner Jesus dig med mønten. Han sagde, ”Jeg siger jer, på samme måde er det i 
Himlen, hvor Guds engle jubler, hver gang en synder omvender sig.” Gud skabte dig til at leve med Ham, 
og uden Ham var du fortabt. Gud satte alle sejl ind på at opspore dig. Da du endelig åbnede dit liv for 
Jesus, brød alle Guds engle ud i glæde. Gud elsker dig virkelig! Din overgivelse til Kristus har givet Himlen 
anledning til at feste! Velkommen til Guds familie! 
 
Dit valg til at følge Jesus Kristus er den vigtigste beslutning, du nogensinde vil komme til at tage. Det vil 
nok overraske dig at finde ud af, at Gud valgte dig lang tid før, du valgte Ham. I Efeserbrevet 1:4 siger 
Gud, at Han havde sit øje på dig før verdens grundlæggelse. 
 
 
FRA LASER TIL LUKSUS 
 
Vi elsker alle ”laser til luksus” historier. De fleste af os kender sagaen om Rocky Balboa, en ubetydelig, 
ukendt, bokser, hvis rolle var udspillet, som pludselig fik en enestående mulighed for at kæmpe om 
verdensmesterskabet i sværvægt. Rocky vinder, og med det samme blev en ukendt taber til en person af 
betydning. Din historie er lige så dramatisk. 
 
I en åndelig sammenhæng har Gud løftet dig fra laser til luksus. Da du gav dit liv til Kristus, tog Gud dig 
fra død og mørke til liv og lys, fra skyld til herlighed, fra trældom til velsignelse, fra en celle i Helvede til et 
palæ i Himlen. Du er blevet til en meget speciel person i Kristus! Engang en syndens slave, men nu er du 
et barn af Gud. Hvilket privilegium det er at være en del af familien! 
 
Prøv at forestil dig, at den rigeste mand i verden adopterede dig som sin søn eller datter. Uden at løfte en 
finger bliver du modtager af enorme rigdomme, privilegier og velsignelser. En lignende ting skete for dig, 
da du gav dit liv til Kristus (Efeserbrevet 1:5)! Som Hans barn er du berettiget til et kæmpe forråd af 
åndelige rigdomme. 
 
I Efeserbrevet 1:3 siger Gud, at Han har velsignet dig med ALLE åndelige velsignelser i Jesus Kristus. Som 
et barn af Gud er du en åndelig matador! Men hvad ville der ske, hvis den rigeste mand i verden 
adopterede dig, og du aldrig fik det at vide? Du ville gå glip af den glæde, som der er ved at være en del 
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af hans familie. Desværre går mange af Guds børn glip af en masse velsignelser, fordi de aldrig har taget 
tiden til at få indblik i Guds åndelige rigdom. 
 
At leve det kristne liv er som at åbne en skatkiste. Enhver søgen efter sand rigdom ender ved Jesus 
Kristus. Han er det ”kryds”, som markerer stedet på skatkortet. Hensigten med denne ”håndbog” er at 
introducere dig for det overdådige portefølje af velsignelser, som tilhører dig som et af Guds børn. 
Forhåbentlig vil denne korte introduktion vække din appetit, opmuntre dig til at åbne din Bibel og grave 
dybere i dit eget personlige forhold til Gud. 
 
 
EN BLINDGYDE 
 
Før vi kom til Kristus var vores problem ganske simpelt; vi var åndeligt døde (Efeserbrevet 2:1). Vi var 
hverken miljøskadet, eller umodne, eller syge for den sags skyld – men døde! Gud skabte den første 
mand, Adam, som et tredimensionelt væsen med en krop, et sind, og en ånd. Med sin krop forholdte 
Adam sig til verden omkring sig, med sit sind forholdte han sig til sig selv, og med sin ånd forholdte han 
sig til Gud.  
 
Gud fortalte Adam, at hvis han syndede ville han med sikkerhed dø! Adam spiste af den forbudte frugt og 
blev forgiftet med synd. Adam døde ligesom Gud havde advaret om, men på en helt speciel måde. Hans 
lunger fortsatte med at indånde og udånde. Hans hjerte fortsatte med at pumpe blod rundt i årerne. 
Hjerneaktiviteten i hans kranium fortsatte, men rent åndeligt var han død. Adams synd forhindrede ham i 
at forholde sig til Gud. 
 
Bibelen definerer død som adskillelse. Ifølge Jakobs Brev 2:26 dør folk rent fysisk, når deres ånd forlader 
deres krop. På samme måde dør folk åndeligt, når oprør adskiller dem fra Gud (Esajas 59:2). Før vi kom 
til Kristus var vi åndeligt døde. Det var Guds hensigt, at kroppen og sindet skulle arbejde sammen med 
ånden. Vi blev designet til at fungere med tre cylindre, men synd dræber ånden og begrænser os til to. 
Gud designede os med en høj ydeevne, men i stedet finder vi os selv snublende, afvigende og svigtende. 
 
Sund fornuft fortæller os, at der er tre karaktertræk ved en død person. For det første, et lig er 
bevidstløst. Du kan tale om ham foran hans ansigt uden frygt for at såre hans følelser. Han reagerer ikke 
på nogen form for fysisk stimuli omkring ham. En person, som er åndelig død, reagerer ligeledes ikke 
overfor Gud. Der er en hel verden af åndelige realiteter, som han er fuldstændig uvidende om. 
 
For det andet, så er et lig inaktivt og kedeligt. Det er ikke specielt sjovt at tilbringe tid med et lig. Folk, 
som er åndeligt døde, synes ofte, at livet er overfladisk og trættende. De mangler den friskhed og mod på 
livet, som kommer af at kende Gud. 
 
For det tredje, så er et lig i forrådnelse. Indse, at der ikke er nogen grader af død. Du er enten død eller 
levende. Et lig er ikke mere dødt end et andet. Det samme er tilfældet rent åndeligt. Vi er enten i Kristus 
eller adskilt fra Kristus – i live eller død. Der er ikke noget ind-imellem. Tag et kig ind i narkobulen, se den 
demente stofmisbruger, og kig så ind i overklassens klubhus og se de sofistikerede spidser af 
selskabsverdenen. Der synes at være en enorm forskel, men det er kun på overfladen. Den eneste forskel 
er hastigheden af forfald. Uden Kristus er de begge døde som døre. Første Mosebog fortæller os, at vi har 
arvet en falden, syndig natur fra Adam. Forældre behøver ikke at lære deres børn at være ulydige. Synd 
kommer naturligt. Som et resultat af Adams synd er hele menneskeheden født åndeligt døde. Vores 
verden er kort sagt blevet som en gravplads befolket med åndelige lig. 
 
Mennesker er blevet skabt med et Guds-formet tomrum i deres inderste væsen. Intet kan fylde det 
tomrum; hverken rigdom, popularitet, narkotika, sex, sport, eller succes. Kun Gud kan udfylde 
menneskets tomhed. Vi er rastløse, indtil vi finder vores ro i Gud. Men Satan kommer stormende ind i 
vores liv og forsøger at udfylde det åndelige vakuum. Han appellerer til vores sind og vores krop med 
metoder, som kan forbedre vores image og øge vores nydelse. Han distraherer os fra Gud og leder os ind 
i en livsstil, hvor vi opsøger opfyldelse gennem selvtilfredsstillelse.  
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At leve et sådant liv er ligesom at gå på indkøb med en bundløs indkøbspose (Haggajs Bog 1:6). Du kan 
købe ind dagen lang og putte tingene i indkøbsposen, blot for at finde at posen er tom, når dagen er 
omme. Du ender op med ingenting og bliver ruineret i processen. Din integritet, din værdighed og din 
selvrespekt er forsvundet. Det eneste, du har tilbage, er dårlige vaner og forfærdelige, tilbagevendende 
minder. Desværre er syndens lænker for lette til at kunne mærkes, indtil de er for stærke til at kunne 
brydes. 
 
 
REDNINGSMANDEN JESUS 
 
De fleste klassiske westernfilm har en scene til fælles. Nybyggerne er omringet af onde skurke. De gode 
er næsten løbet tør for ammunition, deres leder er såret, tropperne er fortvivlede og modløse, og alt håb 
synes at være ude. Pludselig lyder et horn og som et lyn fra en skyfri himmel kommer en bataljon fra det 
blåtklædte kavaleri farende for at redde de gode. Vores situation var lige så desperat. Vi var 
ukampdygtige, modløse og udmattede. Alt håb lod til at være ude, indtil Jesus kom ridende ind som 
redningsmanden. Men hvorfor var sådan en redning nødvendig? 
 
 
TO VEJE TIL GUD 
 
Alle religioner kan opdeles i to kategorier. Først er der dem, der giver mennesket en liste af regler og 
ritualer, gennem hvilke han kan gøre sig fortjent til Guds gunst. Gode gerninger, selvdisciplin, 
overholdelse af religiøse regler, selvopofrende tjeneste, og moralsk karakter bliver tilbudt i bytte for Guds 
velsignelse. Guds accept forsøges købt gennem dine præstationer. Frelse regnes som resultatet af, at 
mennesket rækker op til Gud. Alle undtagen én af verdens religioner falder ind under denne kategori. 
Denne ene undtagelse er Kristendommen. 
 
Bibelen siger, at der ikke er noget, jeg kan gøre, for at være god nok til at fortjene Guds anerkendelse. 
Esajas Bog 64:6 erklærer, ”Alle vores præstationer er som beskidte klude.” Den frelse, som Kristus 
tilbyder, er ikke baseret på menneskets forsøg på at række op til Gud med gode handlinger, men er i 
stedet baseret på, at Gud rækker ned til mennesket i kærlighed. Gud så menneskeheden i færd med at 
drukne i dødens brølende strømfald. Jesus sprang i for at frelse os. Det var ikke vores gode hensigter, 
som lokkede Jesus ned i de iskolde vande. Romerbrevet 5:8 giver os Hans grund til at gøre det, ”Men Gud 
demonstrerer sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi stadig var syndere.” Gud elsker os! 
 
Gud elsker os med en helt speciel ubetinget kærlighed. Efeserbrevet 2:8-9 fastslår, ”På grund af Guds 
nåde er I frelst ved troen på Kristus. For troen kommer ikke fra jer selv; den er en gave fra Gud. Frelse er 
ikke en belønning for det gode, som I har gjort; derfor er der heller ingen, der har noget at prale af.” 
Vores frelse havde intet at gøre med de gerninger, vi har præsteret, eller prisen, som vi kunne betale! Vi 
er frelste ved Guds nåde. Og husk, at nåde er Guds rigdomme på Kristus’ bekostning. Guds miskundhed 
og tilgivelse er en gratis gave. Vi modtager den ikke ved at overholde reglerne, men ved at stole på Jesus. 
Hvis vi kunne frelse os selv, så ville Gud aldrig have underkastet sin Søn de frygtelige lidelser på korset. 
 
 
ET VELUDFØRT STYKKE ARBEJDE 
 
Eftersom Gud var Hans fader, så blev Jesus født uden Adams synd. Ved Hans dåb talte Faderen fra 
himlen og sagde, ”Dette er Min elskede Søn. Jeg glæder Mig over Ham” (Mattæus 3:17). Jesus var det 
eneste perfekte menneske, som nogensinde har levet. Da Jesus døde på korset, var det ikke for noget, 
som Han havde gjort, men derimod blev vores synder presset ned over Hans syndfrie skuldrer 
(2.Korinterbrev 5:21). Kristus døde som vores stedfortræder. Han led i vores sted, så vi kunne blive 
tilgivet. 
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På korset udbrød Jesus, ”Min Gud, Min Gud, hvorfor har Du forladt Mig?” (Mattæus 27:46). I det øjeblik 
oplevede Jesus adskillelse fra Faderen, så vi kunne blive taget til nåde. Da min ældste søn var to år 
gammel, var vi nødt til at indlægge ham på hospitalet. Inden sygeplejerskerne lagde drop, bad de min 
kone og jeg om at forlade lokalet. De vidste, at ”ildprøven” ville være smertefuld, og hvis vi var til stede, 
så ville min søn undre sig over, hvorfor vi lod dette blive gjort mod ham. Min kone var klog nok til at gå 
ned ad gangen uden for hørevidde, men jeg blev lige udenfor døren. Da de stak ham med nålen, satte 
han i med det mest hårrejsende skrig, jeg nogensinde har hørt. Da jeg hørte ham skrige, ”JEG VIL HAVE 
MIN FAR!” kunne jeg have kradset mig igennem den dør. Jeg kunne have revet den af hængslerne, men 
jeg holdt mig selv tilbage, fordi jeg vidste, hvad der var bedst for min søn. Forestil dig Guds reaktion, da 
Jesus skreg efter Ham. Gud ønskede at komme Ham til hjælp, men Faderen forblev bag døren, fordi 
Jesus skulle betale prisen for vores synder. 
 
Lige før Han døde, udbrød Jesus de sejrrige ord, ”Det er fuldbragt” (Johannes-evangeliet 19:30). Alt, hvad 
der var nødvendigt for at garantere vores frelse, var blevet udført. Vores gæld af synder var betalt til 
fulde. Det eneste, der nu er nødvendigt, er at tro på Kristus for at modtage Guds gunst og tilgivelse. 
Frelsen er gratis, men tro aldrig den er billig. Den kostede Gud sin eneste Søn. Guds smerte var vores 
fortjeneste. 
 
 
AT MODTAGE NÅDE MED MANÉR 
 
En kunstner fik bestilling på at male et portræt af den fortabte søn – en mand, som løb væk fra Gud. Han 
gik rundt i gaderne i dagevis og betragtede byens fulderikker og menneskevrag i sin søgen efter den helt 
rigtige ynkelige model til sit maleri. Til sidst fandt han ham. Kunstneren bad den fattige mand om at 
komme hen til hans studie den følgende morgen klokken 10. Da det så ud til, at manden kom for sent, 
blev kunstneren sur. Den eneste person, han havde set i lobbyen, var en velklædt mand i et lyst nyt 
jakkesæt. 
 
Efter nogen tid gik den velsoignerede mand hen til receptionisten for at informere hende om, at han var 
her for at stå model til maleriet. Kunstneren kunne ikke tro forvandlingen. Dette kunne ikke være den 
beskidte, snuskede, pjuskede mand, som han havde udvalgt. ”Menneskevraget” tænkte, at eftersom han 
skulle posere til et maleri, så kunne han lige så godt gå i bad, barbere sig, og købe noget nyt tøj. 
 
Mandens ihærdige forsøg på at gøre sig selv i stand og på at gøre sig selv værdig diskvalificerede ham i 
stedet fra den ære, der lå i at blive kunstnerens motiv. Det skal dog siges, at Gud ikke har noget imod at 
vi gøres i stand. Rent faktisk, så er Guds første handling, nu hvor du er blevet en kristen, at rense dig og 
befri dig fra din synd. Men vi kan ikke gøre os selv værdige til Guds gunst blot ved et moralsk bad og 
barbering. Vores problem er dybere end det. Det krævede Guds Ånds arbejde i os at bringe os fra død til 
liv. Vi var nødt til at blive forandret indefra ud, noget Bibelen kalder ”at blive født på ny” (Johannes-
evangeliet 3:1-15). 
 
Gud vil have, at vi altid kommer til Ham, præcis som vi er. Vi må konstant lære at være ydmyge, at være 
ærlige omkring vores synd. At vokse i Kristus betyder at indrømme, at vi aldrig kunne være Hans 
kærlighed værdige, at vi aldrig kunne frelse os selv, og at vi overgiver alt, hvad vi er, til Jesus Kristus. 
Lær at modtage Guds nåde med manér. Det er en fornærmelse at forsøge at betale for noget, som er 
givet som en gave. Gud har fuldt ud betalt prisen for vores forhold med Ham. Den bedste måde at sige 
tak på er ved ganske enkelt at modtage, værdsætte og gøre god brug af Guds gratis frelse-gave. 
 
 
HVAD VIL DET SIGE VIRKELIG AT KENDE GUD? 
 
Der er folk, der tror, at deres gode handlinger og kirkefremmøde kan skaffe dem en billet til himlen. Men 
hvordan kan det at gå ind i en kirkebygning en gang om ugen gøre noget som helst for at forandre 
menneskets betændte synd og livløse ånd? Du bliver ikke til en ko ved at besøge en lade, og du bliver 
heller ikke en kristen blot ved at gå i kirke. En person kan opføre sig som en ko og ”muuhe” indtil han er 



© Copyright 2003 The Word for Today. 6 

blå i ansigtet, men det vil ikke gøre den person til en ko. Ligeledes kan en person gå op og ned ad 
kirkegulvet, lære at tale ”kristensk”, og endda involvere sig i kristne aktiviteter, men det vil ikke gøre ham 
til en kristen. 
 
At gå i kirke gør ligeså meget for at læge et åndeligt problem, som det at sætte sig ned i hospitalets lobby 
gør for at kurere et fysisk problem. Det kræver mere end et besøg hos lægen. Før eller siden er en kritisk 
syg person nødt til at lade kirurgen operere. 
 
En af mine venner gennemgik forleden en levertransplantation. Operationen reddede hans liv. Du har 
også oplevet en livsreddende operation. Da du kom til tro på Jesus udførte Han en guddommelig 
transplantation. Han placerede sin Helligånd i din hule ånd. I Efeserbrevet 2:5 siger Gud, at Han bragte 
dig til live igennem Kristus. Gud forenede dig med Jesus ved at placere sin Hellige Ånd i dit hjerte (1. 
Korinterbrev 3:17). I Guds øjne blev du ét med Kristus. Dette er, hvad det vil sige at være ”i Kristus”. 
Kristus lever i dig og ønsker at leve igennem dig (Kolossenserbrevet 1:27)! 
 
Det kristne liv er et forbyttet liv. Når Kristus lever i mig, så bytter jeg alt, hvad jeg er, med alt det Han er: 
min skyld for Hans nåde, mit hovmod for Hans plan, mine sår for Hans helbredelse, min smerte for Hans 
fred, mit begær for Hans kærlighed, og min frygt for Hans mod. 
 
I Galaterbrevet 2:20 står der, ”Jeg er blevet korsfæstet sammen med Kristus, og det er ikke længere mig, 
der lever, men Kristus lever i mig; og det liv, jeg nu lever som menneske, lever jeg i troen på Guds Søn, 
som elskede mig og gav sig selv for mig.” Da Kristus døde på korset, døde dit gamle jeg, den person som 
var kontrolleret af synd, også. Den hovmodige, hårdnakkede person, som plejede at stirre tilbage på dig, 
når du kiggede dig i spejlet, er død! Du er nu en ny, forbedret udgave. 
 
På et tidspunkt var vi alle syndere, fremmedgjorte fra Gud. En gang imellem koksede vi i det og gjorde 
noget godt, men vores natur var fjendtlig og rebelsk imod Gud (Efeserbrevet 2:3). Det var i går. I Kristus 
er du blevet gjort hellig. Ja, du vil lejlighedsvis jokke i spinaten og synde, men du har modtaget en ny 
natur, en natur, der elsker Gud og elsker andre. I 2. Korinterbrev 5:17 bliver vi fortalt, ”Hvis nogen er i 
Kristus, er han en ny skabning; de gamle ting er faldet bort; se, alle ting er blevet nye.” 
 
Lejlighedsvis er det en god ide at lægge nogle blomster på ”det gamle jeg”s grav. Vi kan godt kigge 
tilbage og lære af vores tidligere liv, men i processen er nødt til at minde os selv om, at det gamle jeg er 
død. Du er ikke længere den samme person, som du engang var. Hvis du føler dig fristet til at vende 
tilbage til din tidligere livsstil, så husk dig selv på, at det ikke længere er dig! Du er nu et af Guds børn – 
en ny person i Kristus. 
 
 
TILSTRÆKKELIGT BEVIS 
 
Det siges, at man ikke kan holde en god mand nede. Tre dage efter sin korsfæstelse opstod Jesus Kristus 
fra de døde. På et tidspunkt kom den tids religiøse ledere til Jesus og bad om et tegn. De ønskede at vide, 
om Han virkelig var Guds Søn. Det eneste tegn, Han ville give dem, var Hans genopstandelse. 
 
At Jesus opstod fra de døde for aldrig at dø igen burde være tilstrækkeligt bevis på, at Han er i en klasse 
for sig selv! Dette er, hvad der adskiller Jesus fra andre ”såkaldte Frelsere”. Vi kan besøge gravstederne 
af Buddha, Mohammed eller Confucius, og se hvor disse mænd er begravet. Men besøger du Jesus’ grav, 
vil du finde den tom! 
 
Jesus’ magt over døden beviste Hans sejr over synd. I Johannes Evangeliet 14:6 sagde Jesus, ”Jeg er 
vejen, sandheden og livet. Ingen kan komme til Faderen uden ved Mig”. Der er ingen bagdøre ind til 
Himlen. Jesus tilbyder et valg mellem evig forbandelse og evig glæde. Han er det centrale skillepunkt på 
livets landevej. 
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Forestil dig, at du og jeg stod og skændtes om vejanvisningerne til en fjern by, selvom ingen af os havde 
været der før. En indfødt fra vores destination, kommer forbi. Du og jeg har fremlagt vores bedste gæt, 
men denne person har faktisk taget turen før! Der svæver mange forskellige holdninger rundt om hvordan 
man får evigt liv, men Jesus kom fra Himlen og returnerede til Himlen. Han kender de rigtige valg! Han 
alene har ordene, der giver evigt liv. 
 
Jesus opstod fra de døde og steg senere op til Himlen, hvor Han modtog autoritet over hele Guds 
skaberværk. Filipperbrevet 2:9-11 fortæller os, at Gud har tildelt Jesus ”navnet over alle navne, for at 
hvert knæ i Jesu navn skal bøje sig i Himmel og på jord og under jorden, og hver tunge skal bekende til 
Gud Faders ære: Jesus Kristus er Herre”. Alle ting er under Kristi herredømme. Han er kongernes Konge 
og herrernes Herre. Kristus har fortjent sig til Guds gunst, og Han giver den nu videre til alle, som kalder 
på Ham. 
 
Selvom Gud frit tilbyder frelsens gave, så bliver det ikke vores indtil den modtages. Jesus døde for at 
fjerne din synd. Han genopstod fra de døde for at frigøre dig fra syndens indvirkning. Han steg op til 
Himlen for at blive Herre over dit liv. Nu sætter Jesus dagsordenen og arbejder i dig for at fuldføre sine 
formål. Kristus har gjort alt arbejdet. Alt, hvad vi behøver at gøre for at komme ind i dette personlige 
forhold, er at spørge om Hans tilgivelse, åbne vores liv til Jesus og indvillige i at følge Ham. 
 
 
AT FÅ STYR PÅ GUDS NÅDE 
 
Romerbrevet 3:24 erklærer, at vi uforskyldt er blevet retfærdiggjorte af Hans nåde ved forløsningen i 
Kristus Jesus. Da Gud retfærdiggjorde os, lovede Han altid at behandle os nøjagtig som om, vi aldrig 
havde syndet. Det betyder ikke, at Han ignorerer eller dækker over vores synd. Når vi synder, bør vi 
bekende det og bevare en ydmyg attitude, men synd gør ikke en ende på vores frelse. Den pris, Jesus 
betalte, får Gud til at behandle mig, som om jeg ikke har syndet, selv når jeg har. Synd er ikke smertefri. 
Det sårer Guds hjerte og komplicerer mit liv. Men for personen, som er i Kristus, ændrer synd dog ikke 
realiteten af vores forhold med Gud. 
 
Da vi blev frelst, blev vi fuldstændigt benådet. Frelse er ikke en prøveløsladelse eller en betinget 
benådning. Gud sidder ikke og venter på, at vi skal synde, så Han kan fratage os vores frelse og sende os 
tilbage bag tremmer. Al vores synd er blevet tilgivet – fortid, nutid og fremtid. Den eneste, der er 
påkrævet af os for at bevare vores frelse, er at vi tror på dét, Kristus udførte på vores vegne 
(Kolossenserbrevet 1:23). Eftersom vi blev frelst ved tro, bør vi nu vandre i tro. Kolossenserbrevet 2:6 
konstaterer, ”Da I nu har modtaget Kristus Jesus som Herren, så lev jeres liv i Ham”. 
 
Mange kristne opstiller deres egen liste af råd og regler, og de føler, at adlydelse af disse regler vil gøre 
dem bedre i Guds øjne. Dette er en fejltagelse. Det er blevet sagt, ”At være lydig vil holde dig ude af 
spjældet, men det vil ikke holde dig ude af helvede”. 
 
I Kristus er du så velset, du overhovedet kan være i Guds øjne. Kolossenserbrevet 2:10 siger, ”Du er 
fuldkommen i Ham [Jesus]”. Din præstation kan hverken forbedre eller formindske din anseelse hos Gud. 
Guds accept er baseret på Kristus’ udrettelser, ikke på vores egen fortjeneste. Hvad vi gør for Kristus, er 
et udtryk for vores taknemmelighed for, hvad Han har gjort for os. At tjene Herren vil bringe os stor 
glæde, men det kan ikke tilføje noget til det, som Kristus allerede har opnået. 
 
 
EN VEN I DET HØJE 
 
Det er blevet sagt, ”Det er ikke, hvad du kender, men hvem du kender, der tæller”. Ofte er de mest 
succesfulde mennesker ikke nødvendigvis de bedst udrustede eller kvalificerede. En rig familie, en 
indflydelsesrig ven eller et afgangsbevis fra et anset universitet kan hjælpe en person frem til den 
fremstående stilling. Du har måske ikke adgang til rigdom, indflydelse eller en god uddannelse, men i 
Kristus kender du den vigtigste Person i hele universet, ingen mindre end Gud selv.  
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I Kristus nyder vi samme anseelse hos Gud, som Jesus gør. I Efeserbrevet 1:6 siger Gud, at Han har 
accepteret os i den Elskede – Jesus. Jesus har et permanent adgangspas til Guds trone, og Han har 
sørget for, at du kan benytte det når som helst, du vil. Hebræerbrevet 4:16 fortæller os, at vi frimodigt 
kan komme til nådens trone, så vi kan modtage barmhjertighed og finde nåde til hjælp i nødens stund. 
 
Gå til Gud. Elsk Ham. Tal med Ham. Vær afhængig af Ham. Tag ethvert aspekt af dit liv til Gud. Han 
ønsker at hjælpe dig. Han har givet dig ubegrænset adgang til sine ubegrænsede ressourcer. Han ved, 
hvad du mangler, selv før du spørger. I Mattæus Evangeliet 7:7 fortæller Jesus os, ”Spørg, så skal der 
gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer”. Vær ikke genert. Gud ønsker at 
imødekomme dine behov. 
 
Du vil hurtigt lære, at Gud svarer bøn på én af fire måder: JA, NEJ, VENT eller PÅ EN ANDEN MÅDE. Når 
Gud siger ”ja” til en af mine bønner, så bliver jeg begejstret! Jeg fortæller det til mine venner. Jeg stopper 
folk på gaden og rejser mig op i kirken for at prise Gud for det, Han har gjort for mig. Det er en grund til 
at juble. Men jeg burde være lige så begejstret, når Gud siger ”nej”. Gud er meget klogere end jeg er. 
Nogle gange ønsker mine børn sig nogle ting, som ser godt ud i deres øjne, men som ville vise sig at 
være skadelige, og som en ansvarlig forælder er jeg nødt til at sige nej. Når Gud siger nej til mig, er det 
kun fordi Han varetager mine bedste interesser. 
 
Måske er ”vent” det hårdeste svar at sluge. Gud elsker mig og ønsker at svare mine bønner, men Han 
arbejder ikke altid efter min tidsplan. Guds udsættelser tester min tro, renser mine motiver og opbygger 
min udholdenhed. Jeg har brug for både tro og tålmodighed for at modtage Hans løfter (Hebræerbrevet 
6:12). 
 
Sidst men ikke mindst; godt nok ønsker Gud at svare på dine anmodninger, men Han vælger måske at 
gøre det ”på en anden måde”, end du havde tænkt dig. Jeg kan godt lide at komme med forslag til Gud 
om, hvordan Han kan svare mine bønner. Men jeg bliver frustreret, når Han ikke følger mit manuskript 
(hvilket er for det meste). Lær at lade Gud være Gud. Hans vilje er altid bedst. Gud udøver sit arbejde til 
sin tid og på sin måde. 
 
 
HIMLEN ER UDENFOR DENNE VERDEN 
 
I Efeserbrevet 1:10 siger Gud, at Han i sidste ende vil bringe alt, hvad der er i Kristus, ind i sit nærvær. 
Hvor er det spændende at vide, at den Almægtige, Hellige Gud af universet ønsker, at vi skal tilbringe 
evigheden sammen med Ham. Der vil Han vise os, hvor rig Hans kærlighed til os er (Efeserbrevet 2:7)! 
 
Himlen vil være helt anderledes end denne verden! Jorden har nogle naturskønne steder. Majestætiske 
bjerge, rislende bække og strålende solnedgange er blot nogle få strejf med penslen på Guds 
mesterværk. Kort før Jesus steg op til Himlen, fortalte Han sine disciple, at Han ville tage bort for at 
forberede et sted til dem, hvor de kunne leve til evig tid. Jesus har åbenbart arbejdet med Himlen i over 
1900 år nu. Hvis Han skabte denne verden på blot 6 dage, så prøv at forestil dig, hvordan Himlen vil være 
efter mere end 1900 års forberedelse! 
 
Vi skal ikke blot tilbringe evigheden i Guds rige, men vi skal også regere og herske sammen med Kristus. 
Da Jesus steg op til Himlen, ophøjede Gud Ham. Guds rige blev givet til Jesus som en arv. Romerbrevet 
8:17 siger, at den kristne er en medarving sammen med Kristus. Som en medarving har du både del i 
Kristus’ bedrifter og udbytte . Jesus vil regere i al evig  hed og vi skal regere sammen med Ham! 
 
Mist ikke modet når Gud tillader, at du møder vanskeligheder. Hårde tider er Guds måde at træne dig til 
din fremtidige stilling. Hvis vi tog en vægtskål og placerede de hårde tider og prøvelser, som vi oplever på 
jorden, i den ene skål og Himlens herligheder i den anden, så ville det være fuldstændig tydeligt, at 
herlighederne vejer langt mere end det hårde slid. I sidste ende vil de evige erfaringer, som vi har lært af 
de midlertidige prøvelser, være alle besværlighederne værd (2.Korinterbrev 4:17)! 
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EN BID AF HIMLEN 
 
Det er rigtigt, at vores største velsignelser venter på os i Himlen. Vores rigdomme er ikke af denne 
verden, men af Guds rige. I Efeserbrevet 1:14 fortæller Gud os dog, at Han har givet os en forudbetaling 
af vores himmelske arv. Da vi kom til tro på Jesus Kristus, placerede Gud Helligånden i os. Helligånden er 
Guds forudbetaling, som garanterer, at Han en dag vil velsigne os med alt, hvad Himlen rummer. 
 
At løbe, at lege og at cykle skaber problemer for mine børn. Efter en aktiv dag med masser af leg har de 
svært ved at håndtere den nagende sult indtil det er tid til aftensmad. For at tage det værste af deres sult 
giver min kone dem et lille mellemmåltid. Vores oplevelser med Helligånden er kreeret med samme formål 
for øje. At leve i en falden verden skaber en nagende sult efter Himlen. Helligånden giver os en lille bid af 
Himlens herlighed, glæde og fred.  
 
I Johannes-evangeliet 10:10 siger Jesus, ”Jeg er kommet, for at de skal have liv, og det i overflod”. Evigt 
liv begynder ikke først, når vi kommer i Himlen – det begynder lige her på jorden. Evigt liv er ikke kun en 
lang levetid; det er en livskvalitet. Helligåndens indflydelse skaber et frugtbart, tilfredsstillende, 
overvældende liv. 
 
 
DEN ÅNDELIGE STIKKONTAKT 
 
Helligånden tænder for vores åndelige følsomhed og gør os bevidste om Guds tilstedeværelse, fred og 
magt. I stedet for at måtte vente med at kende Gud til vi kommer i Himlen, så kan vi fornemme Hans 
tilstedeværelse igennem Helligånden. 
 
Jobs var en mangelvare under Den Store Depression. Da et telegramkontor kørte en jobannonce, var det 
til ingens overraskelse, da kontoret blev pakket med håbefulde ansøgere. Samtlige personer, blev bedt 
om at trække et nummer og tage plads i den støjende lobby. En sent ankommet mand rejste sig pludselig 
og gik ind på chefens kontor. Det skabte harme i den ventende skare. Hvor vover denne mand at bryde 
ind foran de mennesker, som har ventet i timevis! 
 
Et par minutter passerede og manden kom igen til syne, denne gang sammen med chefen. Han havde 
fået jobbet. Hvad den protesterende flok ikke vidste, var at chefen havde siddet bag ved døren og banket 
den følgende besked i morsekode: ”Den første person, som kommer ind på mit kontor vil få jobbet”. 
Denne mand var den eneste, som kunne høre udover lobbyens larm og skelne chefens besked. Denne 
verden er som en støjende lobby. Gud er inde på kontoret og banker signalerende beskeder ud, men 
ingen er tilstrækkeligt sensitive til at høre dem. Det er Helligånden, som åbner vores ører og hjælper os til 
at høre Guds stemme. 
 
Helligånden kommunikerer ikke blot Guds tilværelse til os, men også Hans kraft (Efeserbrevet 1:19-23). 
Ved Helligåndens kraft er ingen vane for ubrydelig, ingen fjende for frygtindgydende, intet problem for 
svært, ingen hård tid for kompliceret. Helligånden er den kanal, hvorigennem Jesus’ helbredende kraft er 
dirigeret ind i vores liv. 
 
I Johannes-evangeliet 7:38 sammenligner Jesus Helligåndens kraft med et piskende strømfald. 
Helligånden giver en aktiv, levende, rensende strøm af overnaturlig energi, som bobler op inden i os. Det 
skærer igennem stolthedens stædige klippe, fjerner forhindringer af tvivl og frygt og skaber en kanal, 
hvorigennem Guds velsignelser kan flyde. Lær at sætte din lid til den kraft, som Gud har givet os til 
rådighed i Kristus! I 2.Timoteus’ Brev 1:7 konstaterer Paulus, ”Gud har ikke givet os en frygtsom ånd, der 
gør os modløse, men en ånd, der giver os kraft, kærlighed og besindighed”. 
  
 
 



© Copyright 2003 The Word for Today. 10 

 
DEN RETFÆRDIGE UJÆVNHED 
 
Hvilket privilegium det er at kende Gud! Han alene er i stand til at tilfredsstille vores dybeste behov. Et af 
biprodukterne ved at kende Gud er at blive som Ham. Jo mere vi er omkring en person, jo mere vil deres 
indflydelse smitte af på os. Det er derfor vi bør være forsigtige med at hænge ud med mennesker, hvis 
ambitioner er onde og selvcentrerede. Men hvilken drivkraft man får, når man bruger tid med Gud! Når 
jeg lærer Ham at kende, smitter Hans kærlighed, Hans godhed og Hans love af på mig (2.Korinterbrev 
3:18)! 
 
Intet beriger et menneskes liv som et intimt forhold med Kristus (Galaterbrevet 5:22-23). I Filipperbrevet 
3:10-14 siger Paulus, at det eneste mål i hans liv var at kende Kristus. Alle andre ønsker og ambitioner 
blegnede i sammenligning med Kristus. Hans ene, altopslugende ønske var kendskabet til Jesus Kristus. 
Hvor spændende livet kan være, når vi gør Paulus’ mål til vores mål! 
 
De velsignelser og privilegier, der tilhører os som Guds børn, er så fantastiske, at vi næsten ikke tør se 
prismærket. Tilgivelse af synd, en ny natur, adgang til Gud, Himlens herligheder, en arv sammen med 
Kristus, Guds nærvær, fred og kraft burde tydeligvis bære et meget dyrt prisskilt. Vi har somme tider en 
tendens til at undre os over, hvordan vi kan have råd til sådan en overdådig liste af velsignelser. Vær ikke 
bekymret! Som vi tidligere har betragtet, så er vores regning allerede blevet betalt af Kristus! Alt, hvad 
Gud beder os om som gengæld, er at sørge for, at hans nåde ikke  går til spilde. 
 
Min bedstemor elskede at lave mad. Det var altid spisetid i hendes hjem. Hun lavede et måltid for alle 
sine gæster. Hvis vi ville fornærme min bedstemor, behøvede vi blot at skubbe vores tallerken til side og 
fortælle hende, at vi ikke var sultne. Vi lærte, at vi ikke skulle spise noget før vi besøgte hende, blot for at 
være sikker på, at vi kunne have plads til en ekstra portion og gøre hende glad. Gud har dækket et bord 
til os med rigelige velsignelser. Det, der glæder Ham mest, er at vi ”æder løs” og bliver ved med at 
komme tilbage for at fylde vores tallerkner. Vi bedrøver Ham, når vi fylder os selv med materielle ædeflip 
og skubber Hans goder til siden. 
 
 
DET KONGELIGE ANSVAR 
 
Da du inviterede Kristus ind i dit liv, arvede du den bedste  position på jorden. Du er nu et barn af Gud! 
Præsident eller prins ville være en degradering. Gud er Konge af universet og du er Hans barn. De fleste 
af os havde aldrig forestillet os, at vi en dag ville være kongelige. Ingen af os er værdige til sådan en 
ophøjet stilling, men med Helligåndens hjælp er det vores ansvar at praktisere vores udnævnelse på en 
måde, som vil lovprise Gud og glæde Ham. 
 
Den eneste af USA's præsidenter, som ikke blev valgt til posten af folket, var Gerald Ford. Præsident Ford 
overtog jobbet fra Richard Nixon. Det var Nixon, der kyssede babyerne, trykkede folks hænder og gjorde 
sig fortjent til embedet. Ford gjorde intet for at vinde stillingen, men fra det øjeblik han indtog embedet, 
blev det forlangt og forventet af alle i de Forenede Stater, at Ford ville være en god præsident. Du gjorde 
intet for at blive Guds barn. Jesus gjorde al arbejdet for dig, og ved tro trådte du ind i embedet. Men nu 
forventer Gud, at du lever som en af Hans børn! 
 
Bibelen underretter os om den passende etikette for sådan en ophøjet position. Når vi studerer vores 
Bibel, gør Gud os bevidste om Hans love og principper og hvordan man lever livet i Hans navn. Det er op 
til os at være hurtige til at anvende det, vi lærer. Det er betryggende at vide, at Helligånden vil hjælpe os. 
Gud kalder os aldrig til at gøre noget, som Han ikke også udruster os til at gøre. Gud kalder os til at elske 
hinanden, men Han øser også sin kærlighed ud over vore liv. Når vi tilbringer tid i Hans nærvær, former 
Han sin karakter i os, således at Hans ønsker og længsler også bliver vores ønsker og længsler. Bibelen 
giver os vejledning og opmuntring. Herren arbejder i vores liv indefra ud. Han ændrer vores handlinger 
ved at forvandle vores holdninger. 
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VELSIGNET TIL AT VÆRE EN VELSIGNELSE 
 
Du finder det måske mærkværdigt, at et så ophøjet kald kræver en så ydmyg indstilling. Men 
Efeserbrevet 4:1-2 fortæller os, ”Lev et liv, der er det kald værdigt, hvormed I er kaldede, med al 
ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed”.  
 
Har du nogensinde kendt en grådig person? De har ingen tillid til deres fremtid eller formue. Deres mål er 
at skrabe så meget til sig som muligt så hurtigt som muligt. Det ironiske er, at de ikke kan beholde det. 
Som Guds børn er vores ”i morgen” dog en sikkerhed og vores rigdomme er evige. Vi er frie til at holde af 
andre, fordi Kristus holder så meget af os. Vi kan finde os i irritationer på jorden, eftersom vores 
frynsegoder er i Himlen. Kristus lever i mig og opfylder mine behov, så jeg kan leve mit liv for at opfylde 
andres behov. Vi er Himlens kongelige, men på jorden vandrer vi i ydmyghed. En dag vil vi regere, men 
lige nu tjener vi. Vores mål er at elske andre ind i Guds rige! 
 
Det bedste eksempel vi har, om hvordan man vandrer som et Guds barn, er Jesus selv. Jesus er Gud. Han 
kunne have sat al sin styrke ind, brugt sin frygtindgydende magt til at få sin vilje, men det var ikke Hans 
stil. Han lagde sine guddommelige frynsegoder og privilegier til siden. Han afviste at blive behandlet som 
noget særligt. Mens Han var iblandt os, levede Han som en af os. Han tænkte på andre i stedet for sig 
selv. Universets Konge blev en simpel tjener (Filipperbrevet 2:5-10). 
 
En rigtig god måde at blive ligesom Jesus er at studere Hans liv. Læs evangelierne (Mattæus, Markus, 
Lukas og Johannes) og observer alt, hvad Jesus gjorde og sagde. Når du læser om Hans bedrifter, vil du 
blive stolt af Ham. Du vil rette ryggen og skyde brystet frem, når du fortæller nogen, at Han er din 
Frelser. Du vil indse, hvilken ære det er at følge Ham. Et ønske om at blive præcis ligesom Ham vil blusse 
op inden i dig og du vil vandre i Hans fodspor. 
 
 
KLÆDT PÅ TIL AT VELSIGNE 
 
Jeg går ikke prangende klædt. Det har aldrig været et problem for mig ikke at være klædt moderigtigt. 
Men jeg vil indrømme, at jeg kan lide at være passende klædt. Jeg ville ikke synes om at have et 
jakkesæt på til en picnic eller et par jeans til en begravelse. I Efeserbrevet 4:20-24 bliver vi fortalt, at det 
er vigtigt for os som kristne at være passende klædt – set fra Guds synspunkt. 
 
Den måde, du går klædt på, påvirker dit syn på dig selv – i åndelig forstand. Hvordan ser du dig selv? En 
atlet? En hjemmegående husmor? En studerende? En musiker? En forretningsmand? Hvem, du anser dig 
selv for at være, vil påvirke, hvor du går hen og hvad du gør. En persons identitet fastlægger hans 
aktiviteter. En atlet træner. En sanger synger. En tømrer bygger. En kok laver mad. Og en kristen følger 
Kristus. 
 
Nu, hvor du er kommet til Kristus, er du først og fremmest et af Guds børn. Du er nødt til at lære at se 
dig selv på den måde. Mange kristne har aldrig identificeret sig med Kristus. De lever deres liv med 
nederlag, fordi de simpelthen har glemt, hvem de er og hvad de har som et barn af Gud. Gud opmuntrer 
os i Efeserbrevet 4:23, ”Lad jer forny i sjæl og sind og i hele jeres indstilling til livet”. 
 
Vi lever i en materiel og tidsbestemt verden, hvor det er svært at bevare et åndeligt og evigt perspektiv. 
Det, der skete for Peter, sker også ofte for os. En tidlig morgen, lige før daggry, sejlede Jesus’ tilhængere 
på Genesareth søen, da Jesus pludselig kom vandrende på vandet. Peter fik lyst til at slutte sig til Jesus 
for at opleve noget overnaturlig surfing. Han hoppede ud af båden og begyndte at gå hen over 
vandoverfladen for at mødes med Herren, men bølgerne var hårde og vinden var stærk. I det øjeblik han 
fjernede sit blik fra Jesus og i stedet fokuserede på stormen, tog Peter sig en dukkert. Hvis vi vil være 
succesfulde i det kristne liv, er vi nødt til at rette vores opmærksomhed mod Jesus og ikke blive 
distraherede af vores omgivelser og vores omstændigheder. 
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Vi får dét ud af et forhold, som vi putter ind i det. Vi er frelste ved tro, men tro er ikke passiv. Tro er en 
stadig afhængighed af Gud. For at forblive fokuserede på Kristus er vi nødt til ofte at læse vores Bibel og 
stole på Helligåndens hjælp. At mødes med andre kristne, at finde muligheder for tjeneste og at dele 
hvad vi ved om Jesus med vores venner, er nogle praktiske måder, hvorpå vi kan udtrykke vores tro. 
 
Tilbedelse er at samle alle vores tanker omkring Guds pragt og storhed. Når vi tilbeder Gud, gengiver vi i 
vores sind alt, hvad Gud har gjort for os. Vi koncentrerer os om, hvor meget Han betyder for os. Når vi 
lovpriser Ham, åbner vi vores hjerter til Helligånden og lader Ham arbejde i vores liv. Bibellæsning, 
kristent fællesskab, tjeneste, vidnesbyrd, bøn, og lovprisning er alle aspekter, som hjælper os til at 
identificere os med Kristus. 
 
 
AT LEVE I FJENDENS TERRITORIE 
 
Det kristne liv ville være meget lettere, hvis vi ikke behøvede at leve bag fjendens linier. Bibelen fortæller 
os, at et slag i øjeblikket raser mellem Gud og Satan. Guds børn befinder sig ofte midt i denne konflikt. 
Enhver far vil fortælle dig, at du blot skal slå ned på hans børn, hvis du vil gøre ham vred. Satan elsker at 
slå ud efter Gud ved at chikanere Hans børn. Han ønsker at bryde ind og stjæle de velsignelser, som Gud 
har givet os. 
 
Der er to fejltagelser, som vi begår med Satan. For det første undervurderer vi ham. Djævelen er ikke en 
tegneseriefigur, en lille djævleunge i rød trikot, med horn, hale og en trefork. Satans største bedrift ligger 
i at overbevise folk om, at han ikke eksisterer. Satan er meget virkelig. Han og hans kammerater er 
rabiate og hensynsløse. De er mere onde, end vi overhovedet kan forestille os. De har ingen samvittighed 
eller moralske principper, og de er ude efter dig.  
 
Men vi bør heller ikke overvurdere ham. Satan er ikke Guds ligemand. Gud skabte ham som en smuk 
engel (Esajas’ Bog 14, Ezekiels Bog 28). Satan valgte at gøre oprør mod Gud, og han har været oprørsk 
lige siden. Satan blev besejret af Kristus på korset (Kolossenserbrevet 2:15)! Ifølge Johannes’ Åbenbaring 
20:10 er ildsøen hans endelige skæbne. Indtil da er det vigtigt at huske 1.Johannes’ Brev 4:4, ”Han, som 
er i dig, er mægtigere end ham, som er i verden”.  
 
Satan ved godt, at han er besejret, men som kaptajnen af den synkende skude ønsker han, at så mange 
som muligt drukner sammen med ham. Ifølge Jakobs Brev 4:7 er han tvunget til at flygte, hvis du står 
ham imod. Det er derfor, han tyer til beskidte kneb og bedrag, når han angriber. Satans strategi er at få 
dig til at betvivle din identitet i Kristus. Hvis han kan fordreje dit syn på dig selv, så kan han kontrollere 
det, du ønsker at gøre. Hvis du ikke tror på, at du er en kristen, så vil du højst sandsynligt heller ikke leve 
som en.  
 
I Mattæus 4 kom Satan for at friste Jesus og han startede med at sige, ”Hvis Du er Guds Søn”. Hvis Satan 
kunne have fået Jesus til at betvivle sin identitet, så ville han have haft Ham. Satan vil gøre alt, hvad han 
kan, for at få dig til at forlade din position i Kristus.  
 
 
FALD IKKE FOR FØLELSER 
 
En måde, hvorpå Satan forsøger at gennemføre sin strategi, er ved at få dig til at stole på dine følelser. 
Dine følelser varierer fra dag til dag. Den ene dag føler du dig i den syvende himmel. Den næste dag går 
en klap ned for dig, måske fremtvunget af hovedpine. Satan forsøger at overtale dig til at stole på dine 
følelser. Han får dig til at tænke, at du altid bør være glad og triumferende for at være en kristen. Han vil 
forsøge at overbevise dig om, at du ikke kan være et Guds barn, hvis du føler dig trist eller ensom. 
 
Lad ikke Satan narre dig! Vores frelse er ikke baseret på vores følelser, men på Guds ords sandheder. Vi 
bør leve på facts, ikke følelser. Bemærk også, at da Satan fristede Jesus, afledte Herren hans angreb ved 
at citere skriftsteder. Faktum er, at Gud holder sine løfter. Placer derfor din tro i Guds uforanderlige Ord, 
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ikke i dine upålidelige følelser. Vores følelser skal behandles som en utæmmet hest. De er nødt til at blive 
sadlet og tøjlet, indtil de er bragt under kontrol. Man kan ikke stole på dem, før de er tæmmet. Stol på 
facts, ikke følelser. 
 
 
FLERE SATANISKE FÆLDER 
 
Skyld er et af Satans yndlingsvåben. Når du som kristen snubler eller falder, vil Satan prøve at udslette 
din tro med skyld. Han vil få dig til at tænke, om du virkelig kan være en kristen, når du nu begår sådan 
en synd. Kristne er ikke syndfrie. Du vil falde af og til, men når du gør, så stol på Jesus. Ha n har allerede 
tilgivet dig. Plask ikke forvildet rundt i en pøl af selvmedlidenhed og skyldfølelser. Tør dig selv med troens 
håndklæde. Husk, at din stilling foran Gud intet har at gøre med din egen præstation. Du er dækket i 
Kristus. 
 
Et andet våben i Satans arsenal er tvivl. Mange kristne er modtagelige overfor tvivl, fordi de føler, at de er 
nødt til at kende alle svarene. Satan vil ramme dig med et spørgsmål, som rækker uden for din viden, og 
din første indskydelse vil være at gå i panik. Men lad Guds fred overskygge dine usikkerheder. Hans fred 
vil smelte din tvivl væk med virkeligheden af Hans tilstedeværelse. Det er blevet sagt, at ”hjertet har 
motiver, som forstanden ikke kender til”. Lad Hans fred bære dig igennem, indtil du har mulighed for at 
studere din Bibel og finde frem til svaret. 
 
Satan tyer ofte til beskyldninger. Han vil forsøge at fordømme dig med synder fra din fortid. Han vil skrue 
op for din samvittighed eller bruge andre til at kaste beskyldninger imod dig. Spørgsmålet er, hvem vil du 
tro på? Dine anklagere eller Kristus? Romerbrevet 8:33-34 har et ord til os, når vi behandles dårligt eller 
misforstås; ”Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud er den, som retfærdiggør. Hvem er den, som 
fordømmer? Kristus er den, som døde, ja meget mere: som er opstanden, som er ved Guds højre hånd, 
som også går i forbøn for os”. Med andre ord, hvis Gud ikke fordømmer os, hvad gør det så, hvis andre 
gør? I stedet for at fordømme dig, er Jesus i dit hjørne. Han arbejder til din fordel og beder for dig 
(Romerbrevet 8:31-32). 
 
 
HOLD FORSYNINGSLINIERNE ÅBNE 
 
En af Satans yndlingsstrategier er at fremmedgøre dig fra andre kristne. I ældgamle tider, når en hær 
belejrede en by, var dens første manøvre at afskære byens forsyningslinier. Hvis byen kunne isoleres fra 
udefrakommende hjælp, var det blot et spørgsmål om tid, før den ville blive svagere og med tiden falde. 
Satan vil gøre alt, hvad han kan, for at afskære dig fra andre troende. 
 
Aktiviteter, der finder sted søndag morgen, trangen til at sove længe eller en uoverensstemmelse med en 
eller anden fra kirken er alle våben, som Satan vil bruge for at holde dig fra at samles med andre troende. 
Det er blevet sagt; ”Hvis vi forlader vores medkristne, kan det let lede til, at vi også forlader Kristus”. 
Uden stærkere kristnes eksempel og indsigt bliver vi tilbøjelige til modløshed, vi bliver sårbare overfor 
falsk lære og tilbøjelige til at slappe i vores personlige andagter. 
 
Husk altid at vi sammen er stærkere, end vi er hver for sig. Ordsprogenes Bog 27:17 siger, ”Ligesom jern 
skærper jern, på samme måde skærper et menneske sin vens åsyn”. Vores verdslige samfund prøver at 
kaste en tåge over godt og ondt, rigtigt og forkert, sandhed og fejltagelser. En ugudelig verden sløver 
vores engagement og overgivelse. Vores perspektiv genskærpes som regel ved at vi samles med andre 
kristne venner. 
 
 
LØB LØBET 
 
I Hebræerbrevet 12 er det kristne liv sammenlignet med et kapløb. Før du blev en kristen, befandt du dig 
uden for stadion. Da du blev mere interesseret i kristendom, nærmede du dig løbebanen. Men da du gav 
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dit liv til Jesus, hoppede du ud på banen og blev deltager i kapløbet. I begyndelsen er du måske ikke så 
yndefuld eller hurtig, og du har måske ikke samme udholdenhed som de andre løbere, men mist ikke 
modet. Du løber ikke MOD dem, men MED dem. Det, der er vigtigt, er at du har sluttet dig til løbet! 
 
Forstå, at det kristne liv er et maraton. Mange vel-menende folk har spænet ud af starthullerne i al hast, 
blot for at blive udkørt før de nåede det første sving på løbebanen. Vær ikke en person, der starter 
energisk, men hurtigt taber pusten! Din frelse er blot det første skridt. Det kristne liv er en livslang 
overgivelse. 
 
For den kristne er Himlen den endelige mållinie, og præmien er Guds herlighed. Eftersom så meget er på 
spil, bør vi altid være i form. Studér Bibelen omhyggeligt, bed konstant, kom regelmæssigt i en Bibel-
troende kirke, og tjen Herren i trofasthed. Gud ønsker, at du skal nyde en livstid af brugbarhed og en 
evighed med glæde. 
 
Vigtigere end alt andet; stol udelukkende på Gud. Helligånden er din træner og din holdkammerat. Han 
lover altid at være ved din side (Hebræerbrevet 13:5-6). Intet kan adskille dig fra Hans kærlighed 
(Romerbrevet 8:38-39). Vores største problemer vil opstå, når vi holder op med at sætte vores lid til Gud 
og i stedet begynder at tage tingene ind i egne hænder. Du har i sandhed en rolle at spille. Så gør dit 
bedste og stol på Gud for resten! 
 
Filipperbrevet 1:6 opfordrer os til at være ”overbevist om, at Han, som har begyndt sin gode gerning i jer, 
vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag”. Jeg er berygtet for at udskyde ting. Mit hjem roder med projekter, 
som jeg har begyndt og aldrig færdiggjort. Men hvad Gud begynder, færdiggør Han. Han frelste dig ikke, 
blot for at lade dig droppe ud i første runde. Når du er blevet udmattet, så spørg Ham og Han vil bære 
dig. Gud vil ikke opgive dig, så lad være med at opgive Ham! ”Lad os med udholdenhed ile fremad i det 
kapløb, som er sat foran os, mens vi retter vores blik mod Jesus, troens banebryder og fuldender” 
(Hebræerbrevet 12:1-2). 
 
”Men Ham, der har magt til at bevare jer fra at falde og til at fremstille jer fejlfrie foran sin herlighed i 
overvældende fryd, den eneste Gud vores frelser, som alene er vis, Ham tilhører ære, majestæt, 
herredømme og magt, både nu og for evigt. Amen” (Judas’ Brev 24-25).  
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”TÆNK DET IGENNEM” 
 
EN GRUND TIL AT JUBLE 
 
1) En lignelse er en scene fra hverdagen, som illustrerer en evig lektie. I Lukas 15 fortæller Jesus tre 
lignelser: det fortabte får, den tabte sølvmønt, og den fortabte søn. De tre lignelser beskriver det 
perspektiv, som Gud ser din frelse i. Læs kapitlet og bed en bøn, hvori du takker Jesus for hvad, Han har 
gjort for dig. 
 
2) Bibelen underviser, at Gud er alvidende. Han kender begivenheder før de finder sted (Esajas 46:9-10). 
Gud kender dine svagheder og ser allerede dine fremtidige fejltagelser (Salme 103:13-14), og alligevel 
valgte Han dig til at være Hans barn. Hvad fortæller det om Guds kærlighed til dig? 
 
 
FRA LASER TIL LUKSUS 
 
1) I Lukas 8 forandrer Jesus en mands liv ved at befri ham fra plagende dæmoner og genoprette hans 
helbred. I vers 39 siger Jesus til manden, ”Gå tilbage til dit eget hus og fortæl, hvilke storslåede ting Gud 
har gjort for dig.” Prøv at udtrykke i nogle få sætninger den forandring Kristus har gjort i dit liv. 
 
2) Læs Efeserne 1-3 og nævn nogle af de velsignelser og privilegier, der tilhører dig som et af Guds børn. 
 
 
EN BLINDGYDE 
 
1) Første Mosebog 3:1-8 beskriver Adam og Evas synd. Læg specielt mærke til, hvordan slangen (Satan) 
frister Eva. Overraskende nok, så forbliver Satans taktik stort set den samme selv efter flere århundrede. 
Hvilke lektier lærer du fra dette sted i Skriften? 
 
2) Læs Romerne 1:18-32 og lav et kort over den nedadgående kurs, som et samfund bevæger sig efter, 
når det ignorerer Gud. 
 
 
ADAMS OPRØRSKE BØRN 
 
1) Åndelige behov tilfredsstilles ikke med fysiske midler. Genkald nogle få gange, hvor du var ensom, 
afvist eller skuffet. Hvor vendte du dig hen for at lindre smerten? Hvordan bliver disse behov opfyldt nu, 
efter du har givet dit liv til Kristus? 
 
2) Synd ødelægger vores liv, som en hær af græshopper hærger afgrøder. Synd æder liv, vitalitet og 
livskraft op. Det ødelægger vores brugbarhed og berøver os vores glæde. I Joels bog erklærer Gud, ”Jeg 
vil give jer alt det tilbage, som I mistede i årene, da græshopperne åd jeres afgrøder… I skal få al den 
mad, I kan spise, og prise Herren jeres Guds navn.” Gud lover at give det, som synden ødelagde, tilbage. 
Hvad betyder dette løfte for dig? 
 
 
REDNINGSMANDEN JESUS 
 
1) Religion er et regelsæt og en samling ritualer. Kristendom er ikke en religion, men et personligt 
forhold. Jesus bringer os ind i et personligt forhold til Gud, som elsker os. Lav en fortegnelse over nogle 
forskelle mellem religion og et personligt forhold til Gud. 
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2) I Lukas 18:9-14 fortæller Jesus en lignelse om to mænd, som tog hen til Templet for at bede. Opstil de 
modsættende forskelle, som er i deres attituder. Hvad tror du, lå til grund for disse forskelle? 
 
 
ET VELUDFØRT STYKKE ARBEJDE 
 
1) Læs Mattæus 27, Markus 15, Lukas 23 og Johannes 19. Disse kapitler skildrer de forfærdelige 
dødskvaler forbundet med Kristus’ død på korset. Mens du læser, prøv så at forestille dig den smerte og 
tortur, som Kristus udholdte og gennemgik for dig. Pres så meget mening ud af skriftstederne, som du 
kan, og benyt et taknemmeligt hjerte til at opsuge Hans storslåede kærlighed. 
 
2) Læs de følgende vers: Mikas bog 7:18-19, Salme 103:12, Jeremias 31:34 og 1.Johannes’ brev 1:9. 
Hvad afslører disse vers om Guds villighed til at tilgive os vore synder og graden af den tilgivelse? 
 
 
AT MODTAGE NÅDE MED MANÉR 
 
1) I Lukas 7:1-10 havde en sergent i den romerske hær en tjener, som blev syg. Han holdt af sin tjener 
og sendte efter Jesus for hjælp. De folk, som kom i forbindelse med Jesus på vegne af deres ven, gav et 
misvisende billede af hans attitude. Hvordan adskilte officerens vurdering af sig selv sig fra det billede, 
som de ældste havde fremstillet? 
 
2) Vi lever i et præstationsorienteret samfund. I skolen, i spil og i arbejde er vores værd målt og vores 
status bestemt af vores individuelle præstationer. Hvordan adskiller Kristendom sig? 
 
 
ET NYT DIG 
 
1) ”Det kristne liv er ikke at leve mit liv for Gud, men at Gud lever sit liv igennem mig.” Forklar denne 
erklæring. 
 
2) Når en gammel ven ringer for at lokke dig til synd, når en syndig tanke brændt ind på nethinden 
svæver gennem dit sind, eller når en gammel vane blusser op – hvordan bør du reagere? 
 
 
TILSTRÆKKELIGT BEVIS 
 
1) Læs 1.Korinterbrev 15:1-28. Hvordan erklærer forfatteren (Apostlen Paulus) Jesu opstandelse for 
gyldig? Hvilke begrundelser giver han for dens vigtighed? 
 
2) Læs Lukas 9:23-26, Lukas 9:57-62, og Lukas 14:25-33. Hvad lærer du omkring det at følge Jesus? 
 
 
AT FÅ STYR PÅ NÅDEN 
 
1) Ifølge Galaterbrevet 2:16, hvordan er en person retfærdiggjort overfor Gud? Hvis en ven sagde til dig, 
”Hey, jeg er et godt menneske. Selvfølgelig kommer jeg i himlen,” hvordan ville du så svare set i lyset af 
dette Skriftsted? 
 
2) Gud behandler os, som om vi aldrig synder. Hvordan beriger og gavner denne vished vores forhold til 
Gud? 
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EN VEN I DET HØJE 
 
1) I Mattæus 6:9-13 gav Jesus sine disciple en model for bøn. Vi reciterer ofte denne bøn, men Jesus’ 
hensigt var nærmere, at det skulle være et mønster for bøn. Han gav os modeltegningen, og det er op til 
os at skaffe materialerne. Nærlæs denne model for bøn og genskriv den så i dine egne ord. 
 
2) I 1.Tessalonikerbrev 5:17 er vi instrueret til at ”bede uden ophold”. Naturligvis er vi nødt til at sove, 
spise, arbejde, gå i skole, etc. Vi kan ikke tilbringe 24 timer om dagen i bøn i bogstavelig forstand. Hvad 
tror du dette vers betyder? 
 
 
HIMLEN ER UDENFOR DENNE VERDEN 
 
1) Læs Johannes’ Åbenbaring 21-22 og lav en liste over nogle af de særlige kendetegn, som beskriver, 
hvordan livet i Himlen vil være. 
 
2) Læs 2.Korinterbrev 1:3-4, 2.Korinterbrev 4:16-18, 2.Korinterbrev 12:7-10, Hebræerne 12:5-11, og 
Jakobs brev 1:2-4. Giv nogle grunde til, hvorfor Gud vil tillade, at en af Hans børn gennemgår trængsler 
og modgang? 
 
 
EN BID AF HIMLEN 
 
1) To gange i Efeserbrevet (1:15-23, 3:14-21) beder Paulus for de kristne i Efesus. I sin bøn beskriver han 
det ultimative møde; en oplevelse med den levende Gud. Notér de nærmere enkeltheder af hans bønner 
og bed dem så for dig selv. 
 
2) I Galaterbrevet 5:22-23 findes listen over biprodukterne, eller frugterne, af Helligåndens aktivitet i 
vores liv. God frugt er resultatet af gode rødder. Hvad betyder det at vandre i Ånden (vers 25)? 
 
 
DEN ÅNDELIGE STIKKONTAKT 
 
1) Læs 1.Korinterbrev 2:9-16. Hvorfor har vi brug for Helligånden for at forstå åndelig sandhed? Kan en 
person forstå Guds tanker uden Helligåndens indflydelse? Hvorfor eller hvorfor ikke? 
 
2) Helligånden er MED OS før vi bliver frelst og drager os til Kristus. Når vi bliver frelst kommer Han og 
tager bolig I OS (Johannes Evangeliet 14:17). Så snart vi er frelst ønsker Han at komme OVER OS og give 
os mod og styrke til at være vidner for Kristus (Apostlenes Gerninger 1:8). I Apostlenes Gerninger 4:23-31 
beder disciplene Gud om mod og styrke og Han fylder dem med Helligånden. Nærlæs denne bøn, bed den 
for dig selv og vær dernæst parat til en bølge af overnaturlig styrke. 
 
 
DEN RETFÆRDIGE UJÆVNHED 
 
1) Alle store mænd af Gud har en egenskab til fælles. Læs de følgende vers og notér denne fælles 
karakteregenskab: Anden Mosebog 33:18-19 (Moses), Salme 63:1-8 (David), Jeremias’ Bog 9:23-24 
(Jeremias), Filipperbrevet 3:10 (Paulus). 
 
2) Af alle mennesker har kristne brug for at besidde en taknemmelig holdning. Salme 116:12-13 giver tre 
måder, hvorpå vi kan takke Gud for Hans velsignelser. Lav en liste over dem med dine egne ord. 
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DET KONGELIGE ANSVAR 
 
1) Efeserbrevet 4:25-5:20 beskriver både passende og upassende opførsel for en kristen. Tag et stykke 
papir og tegn en linie ned gennem midten af siden. Lav på den venstre side en liste over upassende 
kristen opførsel og på den højre side over passende kristen opførsel. 
 
2) Dit syn på din familie betyder meget i Guds øjne. Både ægteskab og forældreskab har paralleller til 
åndelige forhold mellem Gud og Hans folk. Læs Efeserbrevet 5:21-6:4 og Peters 1.Brev 3:1-7. Hvordan 
har du brug for at ændre din holdning til din ægtefælle og børn? 
 
 
VELSIGNET TIL AT VÆRE EN VELSIGNELSE 
 
1) Læs Johannes’ 1.Brev 4:19, 2.Korinterbrev 5:14-15, og Romerbrevet 12:1-2. Hvad bør være din 
motivation for at tjene Gud og andre? 
 
2) Læs Mattæus 20:20-28. Hvordan definerer Jesus ægte storhed? Hvordan adskiller dette sig fra denne 
verdens definition? I Johannes-evangeliet 13:1-17 vasker Jesus sine disciples fødder. Det at vaske en 
persons fødder var en måde at forfriske en træt rejsende på. Tænk på en måde, hvorpå du kunne ”vaske 
en persons fødder.” 
 
 
KLÆDT PÅ TIL AT VELSIGNE 
 
1) Læs Mattæus 14:22-33. Forestil dig, at du var Peter. Hvilke tanker ville have faret gennem hovedet på 
dig, da du tog de første rystende skridt? Ville du være blevet distraheret af bølgerne? Kan du nævne et 
par af de bølger i dit liv, som eventuelt måtte aflede din opmærksomhed fra Jesus? Da Peter begyndte at 
synke, hvordan reagerede Jesus på hans råb om hjælp? 
 
2) Nærlæs det råd, Paulus giver i Kolossenserbrevet 3:1-4. Definér ordene ”søg” og ”fokusér på” i 
skriftstedets kontekst. 
 
 
AT LEVE I FJENDENS TERRITORIE 
 
1) Nærlæs Jobs Bog 1-2. Satan var brutal i sine angreb på Job, men var der begrænsninger på Satans 
skade? Hvem placerede et beskyttende hegn omkring Job? Hvad lærer vi fra denne historiske kilde om 
sataniske angreb på et af Guds børn? 
 
2) Læs Peters 2.Brev 5:8. Hvordan beskriver Peter Satan? Hvad er Satans ønske? Hvordan bør vi forsvare 
os selv? Beskriv den advarsel, Paulus giver i Efeserbrevet 4:27. Er du nogensinde skyld i at give fjenden 
en lejlighed til at friste dig? 
 
 
FALD IKKE FOR FØLELSER 
 
1) Genkald en situation, hvor et dårligt humør var skyld i en forkert beslutning. Hvorfor er følelser ikke en 
troværdig indikator af vores anseelse hos Gud? 
 
2) Betragt de store hellige personer i Bibelen. Tro ikke, at deres liv altid var fryd og gammen. Beskriv de 
følelser, som Paulus giver udtryk for i 2.Korinterbrev 1:8, som Jeremias udtrykker i Jeremias’ Bog 15:10, 
og som Job udtrykker i Jobs Bog 3:1. Forspildte disse mænd Guds miskundhed, blot fordi de oplevede 
øjeblikke med fortvivlelse? 
 
 



© Copyright 2003 The Word for Today. 19 

FLERE SATANISKE FÆLDER 
 
1) Onde tanker er som fugle. Du kan ikke hindre dem i at flyve over dit hoved, men du kan holde dem fra 
at bygge rede i dit hår. Hvordan instruerer 2.Korinterbrev 10:4-5 os i at kontrollere vores tanker? 
 
2) I Efeserbrevet 6:10-20 sammenligner Paulus den romerske soldats rustning med den åndelige 
beskyttelse, som er givet til den kristne. Hvad lærer du af denne analogi? 
 
 
HOLD FORSYNINGSLINIERNE ÅBNE 
 
1) Læs Hebræerbrevet 10:24-25. Hvad fortæller dette skriftsted os omkring vores forpligtelser overfor 
andre kristne? 
 
2) Nærlæs 1.Korinterbrev 12:12-27. Hvad er ”Kristi legeme”? Er du en del af dette legeme? Hvordan bør 
Kristi legeme fungere? 
 
 
LØB LØBET 
 
1) I 1.Korinterbrev 9:24-27 er det kristne liv sammenlignet med atletisk konkurrence? Hvad lærer du af 
denne analogi? 
 
2) Paulus gennemgik mange lidelser for Kristus’ skyld. Der var tider, hvor han havde lyst til at smide 
håndklædet i ringen, men han nægtede at give op (2.Timoteus’ Brev 4:7)! Paulus afslører grunden til sin 
udholdenhed i 2.Timoteus’ Brev 1:12. Læs versene og besvar disse spørgsmål: Hvad vidste Paulus? Hvad 
var han overbevist om? Hvordan opbyggede denne viden og overbevisning udholdenhed i hans liv? 


