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Bibelen 
 
Bibelen siges at være den bog, der sælges mest i verden af alle forskellige slags bøger.  
Ifølge Bibelselskabet er dele af Bibelen oversat til 2377 sprog. Dette var i 2004. 
Hele Bibelen er oversat til 451 sprog. 
 
Bibelen indeholder alt fra varme kærlighedsdigte, rå krigsdokumentation, biografier til  
gode råd om, hvordan hverdagslivet kan blive så godt som muligt. 
 
Vi tror på Bibelen som Guds ord. Det er den, vi bygger vores tro på og indretter vores liv efter.  
Dette tema handler om at lære bogen at kende og finde ud af, hvad den indeholder, og  
hvordan vi selv kan bruge den. 
 
Spørgsmål: Hvem har skrevet Bibelen?  
Svar: Det har mange forskellige personer. Vi kender navnene på nogle af dem, fx Paulus, som 
skrev breve til de første kristne menigheder ca. 50-60 e.Kr.; Esajas, som – fortæller Bibelen - 
var profet i Jerusalem omkring 700 f.Kr. og Matthæus, som har skrevet sin fortælling om Jesus i 
Matthæusevangeliet.  
Det er mennesker, der har skrevet Bibelen. De har ikke – fortæller Bibelen – skrevet lige, hvad 
de har lyst til. De har skrevet om Gud, fordi de har mødt Gud fx igennem ord, i en drøm eller i et 
syn. Det har været så stærk en hændelse og betydet så meget for dem, at de har måttet skrive 
det ned, for at andre kunne få glæde af det. Nogle af dem, der har skrevet Bibelen, har 
tilsyneladende direkte fået at vide af Gud, hvad de skulle skrive om ham. Det ser man tydeligst 
hos profeterne, fx Esajas kap. 6 og Jeremias kap. 1. 
 
Spørgsmål: Hvor mange skrifter findes der i Bibelen?  
Svar: I Det Gamle Testamente findes der 39 skrifter, og i Det Nye Testamente findes der  
27 skrifter. God læselyst! 
 

Hvordan får man noget ud af Bibelen? 
Tips, inden du går i gang: 
 
• Begynd med en del af Bibelen, som du kender lidt til i forvejen eller har hørt om - fx Johannes 
Evangeliet, hvis du før har hørt Johs. 3:16…? 
 
• Bed Gud om at hjælpe dig med at forstå, hvad du læser. Det gøres ganske enkelt ved at tage 
en lille pause efter, at du har læst noget, og bede Gud om at tale konkret til dig gennem denne 
tekst. Det, du så kommer til at tænke på, kan være Helligånden, som taler til dig. For at være 
mere sikker på, at det er ham, der taler til dig, kan du tænke over, om de tanker, du har fået, 
passer sammen med andre ting, som står i Bibelen. 
 
• Læs ikke for lange afsnit ad gangen. Læs hellere et kortere afsnit flere gange for at blive 
opmærksom på flere detaljer og ting, som du måske gik glip af, da du læste det første gang. 
 
Desuden er du fra din tidligste barndom blevet oplært i de hellige skrifter, som hjalp dig 
til at forstå, at frelsen modtages ved tro på Jesus Kristus. Hele Skriften er inspireret af 
Gud og kan bruges til undervisning, til irettesættelse, til korrektion og til træning i at leve 
ret, så enhver, der ønsker at tjene Gud, kan blive fuldt udrustet til at gøre det gode.  
(2. Tim. 3:15-17) 
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- læs den før din nabo...     

 

Følgende forkortelser kan bruges til skrifthenvisninger i Bibelen: 
Am Amos’ bog 
Apg Apostlenes gerninger  
Dan Daniels bog  
Dom Dommerbogen  
Ef Efeserbrevet  
Es Esajas’ bog  
Est Esters bog  
Ez Ezekiels bog  
Ezra Ezras bog  
Fil Filipperbrevet  
Filem Filemonbrevet  
Gal Galaterbrevet  
Hab Habakkuks bog  
Hagg Haggajs bog  
Hebr Hebræerbrevet  
Hos Hoseas’ bog  
Højs Højsangen 
Jak Jakobs brev 
Jer Jeremias’ bog  
Job Jobs bog  
Joel Joels bog  
1 Joh Johannes’ første brev  

2 Joh Johannes’ andet brev  
3 Joh Johannes’ tredje brev  
Joh Johannesevangeliet  
Jon Jonas’ Bog  
Jos Josvabogen  
Jud Judas’ brev  
Klages Klagesangene  
Kol Kolossenserbrevet  
1 Kong Første Kongebog  
2 Kong Anden Kongebog  
1 Kor Første Korinterbrev  
2 Kor Andet Korinterbrev 
1 Krøn Første Krønikebog  
2 Krøn Anden Krønikebog  
Luk Lukasevangeliet  
Mal Malakias’ bog 
Mark Markusevangeliet  
Matt Mattæusevangeliet  
Mika Mikas bog  
1 Mos Første Mosebog 
2 Mos Anden Mosebog  
3 Mos Tredje Mosebog  

4 Mos Fjerde Mosebog  
5 Mos Femte Mosebog  
Nah Nahums bog   
Neh Nehemias’ bog  
Obad Obadias’ bog  
Ordsp Ordsprogenes bog  
1 Pet Peters første brev 
2 Pet Peters andet brev  
Præd Prædikerens bog  
Rom Romerbrevet  
Ruth Ruths bog  
1 Sam Samuels første bog  
2 Sam Samuels anden bog 
Sef Sefanias’ bog  
Sl Salmernes bog  
1 Tess Første Tessalonikerbrev  
2 Tess Andet Tessalonikerbrev  
1 Tim Første Timoteusbrev  
2 Tim Andet Timoteusbrev  
Tit Titusbrevet  
Zak Zakarias’ bog  
Åb Johannes’ åbenbaring

 

    

Her kan du læse Bibelen på internettet:  
Dronningens autoriserede oversættelse: www.bibelselskabet.dk 
Bibelen på hverdagsdansk: www.bibleserver.com 
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Undervejs, når du læser: 
Tænk over 
• Hvem er det, som siger dette, eller hvem handler dette om? 
• Hvad er pointen i denne historie eller tale/tekst? 
• Hvad fortæller dette mig om Gud, og hvordan han er? 
• Hvad betyder dette for mig i dag? 
• Hvordan kan dette hjælpe eller udfordre mig i min hverdag? 
 
Det er ikke alle spørgsmålene, der passer til alle afsnit, og der er mange andre gode spørgsmål, 
som kan være til hjælp, når vi læser. Lad disse spørgsmål være et udgangspunkt for alle de 
spørgsmål, som du selv kan stille for at få mest muligt ud af teksten. 
 
Arbejdsopgaver 
Vælg en af bibelteksterne nedenunder og svar på spørgsmålene: 
 
:: Sl. 23  
:: Luk. 15:11-32  
:: Ef. 1:1-14 
 
Hvem er det, som siger dette, eller hvem handler dette om? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Hvad er pointen i denne historie eller tale/tekst? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Hvad betyder dette for mig i dag? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Hvad fortæller dette mig om Gud, og hvordan han er? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Hvordan kan dette hjælpe eller udfordre mig i min hverdag? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Tænk over… 
Hvad vil Bibelen lære os? 
 
 

Tror du, Bibelen har noget at sige til mennesker i vores tid? 
 
____________________________________________________________________________ 

Hvorfor er det vigtigt for en kristen at læse Bibelen? 
 
____________________________________________________________________________ 
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Bøn og bønnesvar 
 
At bede til Gud er ikke det samme som at ”bestille” det, du ønsker eller har brug for, selv om 
Gud vil sørge for dig. Bøn er at have en samtale med Gud.  
Udfordringen er at kunne høre, hvad det er, han svarer. Egentlig kan vi tale med Gud på 
samme måde, som vi taler med hinanden. Samtidig er vi også nødt til at lære at lytte til ham, så 
det ikke kun er os, der taler - vi er jo blevet skabt med to ører og én mund.  
 
Hav en god samtale J  
 

 
 

Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn 
Jesus lærer os, at vi skal begynde vores bedestund med at fokusere på vores Himmelske Far - 
ikke først på vores egne ønsker. Det er godt at begynde vores bøn med tilbedelse og  
lovprisning. Tak Ham for hans godhed og kærlighed imod dig. Når vi begynder med at tilbede 
og lovprise Gud, sætter vi fokus på Ham og ikke på os selv. At bede om, at Guds navn må blive 
helliget, er også at bede om, at han må blive æret i vores liv.  
 
Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden 
Det er godt at bede om, at Guds rige må komme i vores liv, og at hans vilje må ske, inden vi 
kommer frem med vores egne ønsker. 
Når vi beder “komme dit rige”, beder vi om, at Guds herredømme må komme både i nutiden og i 
fremtiden. At alt det, som er i himlen - hans vilje, må ske her på jorden, i vores liv, i vores 
familie, i skolen, ja i alle situationer - ligesom det er i himlen! 
 
Giv os i dag vort daglige brød 
Her kan vi nu bringe alle vore ønsker og behov. Vi kan bede til Ham for alle vore behov.  
Gud har omsorg for alt, så som; mad, et sundt helbred, et sted at bo, vores familie, økonomi, 
venner, den rigtige at blive gift med i fremtiden, tøj, uddannelse m.m. Vi kan komme til Gud med 
alle ønsker/ting – men lad være med at være egoistisk. Han ønsker også at høre om ting, der 
bekymrer dig. Giv ham alle dine bekymringer i bøn og tak ham for svaret. 
 

JESUS: Derfor skal I bede således: 
 
“Vor Fader, du som er i himlene!  
Helliget blive dit navn,  
komme dit rige, ske din vilje som i himlen  
således også på jorden;  
giv os i dag vort daglige brød, 
og forlad os vor skyld,  
som også vi forlader vore skyldnere,  
og led os ikke ind i fristelse,  
men fri os fra det onde. 
For dit er Riget og magten og æren i evighed! 
Amen.” 
                                                                    (Matt 6, 9-13) 
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Forlad os vor skyld (synder), som også vi forlader vore skyldnere  
Når vi kommer til korset, bliver vi gjort fuldstændig rene, og vi er tilgivet.  
Når vi går gennem livet, gør vi dog ting, som giver vores fællesskab med Gud ”skrammer”.  
Vores forhold til Ham er altid sikkert, men vores venskab kan blive snavset til med skidt, hvorfor 
vi har behov for at bede “Forlad os vor skyld”. Fortæl / bekend dine synder for Jesus, og han 
vil tilgive dig dem alle. 
Tilgivelse er vigtigt, vi må også tilgive andre, når vi beder. Utilgivelighed ødelægger dig og ikke 
den person, som har såret dig, eller du er vred på! Hvis vi ikke er villige til at tilgive andre 
mennesker, er det et tegn på, at vi ikke selv kender til tilgivelse. Hvis vi virkelig kender Guds 
tilgivelse, kan vi ikke nægte andre tilgivelse (Læs: Mark 11, 25-26). 
 
Led os ikke ind i fristelse (Lad os ikke bukke under for fristelsen*), men fri os fra det onde 
Når du bliver fristet til at gøre noget forkert, skal du ikke sige: ”Det er Gud, der frister mig.”  
For Gud frister ikke nogen. Når du bliver fristet, er det fordi, du bliver tiltrukket af noget (forkert), 
som du har lyst til. Giver du efter for fristelsen, fører det til synd. (Jak 1, 13-15). Så her beder vi; 
”men fri os fra det onde”. Paulus skriver i hans brev til Efeserne i kapitel 6: Den kamp, vi står i, 
er jo ikke mod mennesker, men imod åndelige magter, autoriteter og herskere i denne mørke 
verden, mod en hær af onde ånder i himmelrummet.                                      *Bibelen på Hverdagsdansk 
 
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen 
Det er godt at afslutte vores bøn på samme måde, som vi startede, hvor vi igen fokuserer på 
Guds storhed, kraft og herlighed. Det er ham, der er sejrherren! 
 

   

Prøv at bede ”Fader Vor” - ikke som en remse - men opdelt vers for vers  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Brug nogle minutter på at skrive, hvad du har lyst til at bede Jesus om? 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

Hvordan svarer Gud på bøn? Skriv nogle forslag: 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

Husk, at du altid kan bede enkelt og naturligt, ligesom når du snakker med en god ven. 
 
- her nogle flere skriftsteder: 
Af og til har vi brug for at være påtrængende, når vi beder om noget. (Luk. 18, 1-8 og 11, 5-13) 
 
Gud taler til os i bønnen, det er ikke kun os, der taler til ham. (Jeremias 33, 3) 
 
Jesus siger: Alt, hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det.”  
(Mark 11, 24)  
 

“Når du beder, så gå ind i et rum, hvor du 
kan lukke døren efter dig, og bed til din 
Far, som er i det skjulte.  
Og din Far, for hvem intet er skjult, vil 
belønne dig”	  
                                             Matt. 6, 6 
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Treenigheden 
 
Bibelen fortæller om en treenig Gud: Gud Fader, Gud Søn (Jesus) og Gud Helligånd.  
Alle har de samme guddommelige egenskaber. De er ét i tanke, følelser og vilje, hvorfor de alle 
kaldes for Gud. 

Alligevel er de tre individuelle personer: 

1. Faderen - vores far og far til Jesus. Han er skaberen af alt. 

2. Sønnen - Jesus, vores frelser. Han er den, som blev menneske og blev én af os. Han levede 
på jorden, hvor han døde og opstod på alle menneskers vegne. Så drog han op til himlen for at 
være ved sin fars side og forberede Guds rige til os. Han er aktiv i det, der sker på jorden, ved 
at bede for os. Han forbereder sig for snart at komme tilbage på samme måde, som han drog 
bort. 

3. Helligånden - vores hjælper, som blev sendt til jorden, efter at Jesus drog op til himlen. Han 
bor i vores hjerter. Han er vores ven og rådgiver. Han er den, vi har brug for, så vi kan leve med 
Gud. 
 
At noget kan være tre ting på samme tid, men alligevel være ét, kan være svært at forstå. 

 
H2O som vand (i flydende form)         H2O som damp                                   H2O som is (i fast form) 
 
H2O findes i tre former. Alle tre former er H2O. Det er den samme slags molekyler, men de 
findes i forskellig form og på forskellige steder til forskelligt brug. 
 
Ingen er i tvivl om, at et glas med vand er vand. Når du sætter det i fryseboksen, og det fryser til 
is, har det ikke ændret indhold - det er stadig vand. Hvis vi koger vandet, og det fordamper, er 
der stadig det samme indhold i dampen. 

I en lukket beholder kan vi få den samme vandmængde til at gennemgå alle tre former uden at 
tilsætte noget andet end temperaturforskelle. Vandet, isen og dampen har alle det samme 
indhold. 

 

Dette kan være et enkelt billede på treenigheden.  
De er tre, men ét. Vi kan møde dem i forskellige ”former”, 
men indholdet er identisk. De indeholder nøjagtigt det 
samme - derfor siger de: ”Vi er tre - men ét”! 
 
Gud sagde:  
”Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!” 
                                                                           1 Mos 1, 26 
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Helligånden 
 
Helligånden er beskrevet lige fra starten. Vi ser i skabelsesberetningen, hvordan Guds Ånd fik 
nye ting til at blive til og bragte orden i kaos. Han (Helligånden) er den samme ånd i dag. 
Han bringer orden og fred ind i kaotiske liv, befrier mennesker fra skadelige vaner og fra 
forskellige former for afhængighed. 
Da Gud skabte mennesket, formede han mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, 
så mennesket blev et levende væsen. 
Guds ånd bringer fysisk liv til mennesket, der er formet af jord. Ligeså bringer han åndeligt liv til 
mennesker og kirker, som begge kan være så tørre som støv. 

Man kan prøve at forklare Helligånden, men det er bedre at erfare Helligånden. 
Helligånden er en person. Han tænker, taler, leder og kan bedrøves. Han bliver sommetider 
betegnet som Kristi Ånd eller Jesu Ånd. Han er den måde, som Jesus er hos sit folk på. 
 

 

Et andet godt eksempel er Gideon, et helt almindeligt menneske. Israel blev hele tiden løbet 
over ende af en fremmed nation, og Gud kaldte Gideon til at lede Israel.  
Gideon var meget bevidst om sin egen svaghed og spurgte: ”Hør mig, herre! Hvordan skulle jeg 
kunne frelse Israel? Min slægt er den mest ubetydelige i Manasse, og jeg er den yngste i min 
fars hus” (Dom 6, 15-16). Alligevel blev Gideon, da Guds Ånd kom over ham (v. 34), en af de 
mest bemærkelsesværdige ledere i Det Gamle Testamente. 
 
Andre steder fylder Helligånden mennesker med styrke og kraft. Samson er et godt eksempel: 
“Så bandt de ham med to nye reb og førte ham op fra klippekløften. Men da han var kommet til 
Lehi, og filistrene mødte ham med jubelråb, greb Herrens ånd ham, og rebene om hans arme 
blev som hørsnor, der er svedet af ild, og båndene gled af hans hænder” (Dom 15, 13-14). 
Da Guds Ånd kom over Samson, blev rebene som svedet hørsnor, og han var fri. Guds Ånd er 
også i stand til at sætte mennesker fri i dag fra alt det, der binder dem. 

Helligånden vil lede dig 
Forestil dig, at du er i udlandet. Du aner ikke, hvor du er, men du har fået tildelt et kort over 
landet og området, du befinder dig i. Kortet vil ikke hjælpe dig, hvis du ikke åbner det, og hvis 
du ikke forstår at læse et kort. 

Man kan faktisk godt sammenligne Bibelen med et kort - en rutebeskrivelse til livet. I den 
sammenhæng kan du opfatte Helligånden som én, der kan læse kortet - én, der kan hjælpe os 
med at forklare Bibelen og forklare for os, hvad Gud mener. 

Når Guds Ånd kommer over mennesker, sker der 
noget. Han bringer ikke bare en varm følelse,  
men han kommer med et formål.  
 
Vi kan læse i Det Gamle Testamente, altså før 
Pinsedag, at Helligånden kom over bestemte 
mennesker, så de kunne løse bestemte opgaver. 
 
På billedet skal det forestille David, der bliver salvet 
med olie til at være konge over Israel. 
Olien er et symbol på Helligånden. Han fik ikke kun 
olie på sig, men blev fyldt med Helligåndens kraft, så 
han kunne være konge i Israel. 
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Talsmanden - Helligånden  
Helligånden er ikke kun én, der kan læse landkort. Der står i Bibelen, at han skal være vores 
talsmand, det vil sige én, der taler på vores vegne - ligesom en sagfører. Han forsvarer os, når 
vi bliver anklaget for noget. Han inspirerer os, når vi står i forskellige situationer 

Udover at være én, der viser vej og taler på vores vegne, så giver Helligånden os styrke og 
frimodighed til at leve livet som kristne. I Paulus’ brev til Galaterne står der, hvad vi kan vente 
os som resultat, hvis vi lader Helligånden få rigelig plads i vores liv. Det kaldes Åndens frugt. 

”Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, 
mildhed og selvbeherskelse.”                                                                                                     (Gal. 5, 22-23) 

Jeg håber, du får en rigtig god frugtfest i fremtiden. 

 

”Men Talsmanden*, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og 
minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer” (Joh 14,26). 
 
*forsvareren, trøsteren, rådgiveren, hjælperen, vejviseren og opmuntreren. 
Alle disse betydninger rummes i det ord, som i den danske bibel er oversat med Talsmanden. 
 
Helligånden vil overbevise dig 
Ved Helligånden åbenbarer Gud sine hemmeligheder for dig. Den skal vejlede dig til hele 
sandheden, minde dig om, hvad Jesus har sagt og gjort for dig, at du er et Guds barn og elsket 
af Ham. Helligånden vil også minde dig om, når du gør noget forkert, så du kan bede Jesus om 
tilgivelse, ligesom du kan bede de mennesker, som du har såret, om tilgivelse. 
 
”Det er Guds Ånd i os, der gør, at vi kan kalde ham vores far. Det er Guds Ånd, der 
bekræfter over for vores egen ånd, at vi virkelig er Guds børn” (Rom 8, 15-16 / Hverdagsdansk). 

Tungetalen 
Der er mange fordele ved at være fyldt af Helligånden. Man kan blandt andet modtage det 
himmelske bønnesprog; tungetalen. Når du taler eller beder på dit eget sprog, taler du fra dine 
egne tanker. Men når du taler i tunger, taler du fra din ånd (ved Helligånden) guddommelige 
hemmeligheder, til opbyggelse og hjælp for dig uden din egen forstands indblanding. 

”For den, der taler i tunger, taler ikke til mennesker, men til Gud; ingen forstår ham jo, 
det, han taler ved Ånden, er hemmeligheder”  (1 kor 14, 2-3). 
  
Alle kan få denne gave til brug i bøn og forbøn. At kunne bede i tunger gør dig ikke bedre end 
andre. Man kan sige, at tungetale er en overnaturlig samtale, ”som djævelen ikke forstår,” et 
sprog på en lukket frekvens (som fra mobil til mobil), som kun Gud forstår.  
Djævelen forstår ikke noget af denne form for bøn, men du taler hemmeligheder med Gud. 
At tale i tunger opbygger, styrker, udruster, opmuntrer og genoplader dit indre, ved Guds 
overnaturlige kraft. Bibelen kalder det at ”opbygge sig selv…” (Jud 1, 20). 
 



	   10	  

 
Kirken 
”Simon Peter svarede: ”Du er Kristus, den levende Guds søn.” Og Jesus sagde til ham: ”Salig 
er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. 
Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte 
skal ikke få magt over den.”” Matt. 16, 16-18. 
 
I verset ovenfor introducerer Jesus sin tanke om, hvad kirken skal være. Et fællesskab af 
mennesker, som har forstået, hvem Jesus er, og er så trygge i troen på ham, at ikke engang 
helvedes porte skal kunne stå imod dem! Kirken/menigheden er verdens håb, for det er gennem 
os som kirke, at Gud gør sig synlig i verden i dag.  
Den er ikke perfekt, fordi den består af uperfekte mennesker. Men den er centreret om ham, 
som er perfekt, og som gav sit liv for vores skyld, og det er dét, som gør, at den er så kraftfuld! 

                    
Sammen udgør vi kirken, hvor alle ”kropsdele” er lige vigtige. 

 

Guds hus - det er den levende Guds  
kirke, sandhedens søjle og  
grundvold.	  	  
                                                                (1 Tim 3,15)	  

At være kristen uden at tilhøre en lokal kirke er ligesom at spille fodbold 
uden at have et hold. Du kan være vældig god, men du vinder ingen 
kampe. Vi har brug for hinanden. Vi har brug for fællesskabet.  
Sammen udgør vi Guds familie på jorden. 

Samtidig er vi også Guds krop. Det vil sige, at Jesus ikke længere går 
rundt på jorden i kjortel og sandaler, det er dig og mig, som er kirken, 
og som er ”Guds hænder og fødder” hernede! 	  

Billeder på kirken 
I Bibelen tales der om kirke ud fra nogle 
billeder, som skal forklare, hvad det egentlig er 
for noget. Ofte tænker vi, at kirken er et bestemt 
sted, et lokale eller en aktivitet, vi udfører.  
Men i Bibelen sammenlignes kirken med en 
krop, en familie og en hær.  
Det giver os en del andre tanker om, hvad kirke 
er end dem, vi muligvis havde før. 
 
Det er gennem os, han gør sig synlig, og han 
har givet os missionen at give evangeliet  
(de gode nyheder om Jesus) til verden.  
 
Derfor kan kirken også omtales som Guds hær, 
(lyset, der kæmper mod mørket), som går på 
Jesu befaling om at gå ud i al verden og gøre 
alle folkeslag til hans disciple. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Velkommen hjem… 
Guds familie - Læs: Mark. 3, 33                  
Når vi tror på Jesus, så er vi hinandens familie. Det betyder, at vi tager os af hinanden, og at 
alle er accepteret helt uafhængig af andre faktorer end netop det, at de tilhører familien.  
Det er kærligheden, som binder os sammen. Vi mennesker lever i relationer med hinanden.  
Når vi er sammen med hinanden, ER vi kirke. Det er ikke et hus, en bygning eller aktiviteter, 
som er kirken, men familiefællesskabet. Kol. 3, 12-17. 

 
Vi er kirken 
Kirken er egentligt et samlende ord for alle de kristne. Som vi har set, er det ikke et ord for en 
bygning eller en aktivitet, men det er dem, der tror, som tilsammen er kirken. Vi er Guds hus. 
Gud bor i os, og vores liv er en gudstjeneste; med alt vi gør og er, kan vi ære Gud (1 Kor. 3,16).  
 
Fællesskabet af kristne kan se forskelligt ud fra sted til sted, fordi mennesker er forskellige og 
kan lide forskellige ting. Nogle steder findes der store forsamlinger med tusindvis af mennesker, 
som samles samtidig til en festlignende gudstjeneste, mens der andre steder findes små 
grupper, der samles hjemme i hinandens stuer og hører om Gud der. Begge dele er kirke. 
 

                           

Guds krop (legeme) - Læs: Rom. 12, 4-6 og Ef. 1, 18-20 
Kirken er mennesker, ikke en bygning. Vi hører sammen og har 
brug for hinanden.  
Alle er nødvendige, og alle hører til, selv om nogen kan være 
mere synlige eller optage mere plads end andre.	  

Guds hær 2. Tim. 2, 3-4 
Samtidig med, at vi er et familiefællesskab og en krop, som 
hører sammen, så er vi som en Guds hær, der står sammen i 
et opgør med en hærfører: Jesus Kristus. Matt. 28, 18-20.  
Vi er optaget af mere end ”dagliglivets gøremål,” vi har en 
stor mission, og vi er soldater sammen i denne kamp. Men 
det er vigtigt for os at vide, hvilken slags hær vi er. Fordi Gud 
er kærlighed, så er drivkraften i alt, vi gør, kærlighed til 
mennesker.	  

 

Vores kirkes vision: 
 

En kirke i tiden, 
der efterfølger Kristus 
og forkynder evangeliet 
med kraft og glæde 
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Målet med kirken 
Sammen er vi Guds kirke. Vi har forskellige opgaver at udfylde i et fællesskab af mennesker. 
Målet er, at vi sammen, som et fællesskab, kan lære Jesus bedre at kende og sammen kan 
give et billede til andre mennesker af, hvem Gud er, så Guds kirke kan udbredes på jorden, og 
missionsbefalingen kan gå i opfyldelse! 

Mere om mission en anden gang! J 
 
Arbejdsopgaver: 
1. Hvem er kirken? 
2. Hvordan bliver man en del af kirken? 
3. Hvad er kirkens opgave? 
4. Hvem leder kirken? 
5. Hvad er du mest stolt af ved din kirke? 
6. Hvad kan vi sammen gøre for at blive endnu mere stolte af den? 
 

Lyt til ”Gotta Serve somebody” af Bob Dylan 
Sangeren Bob Dylan skrev en gang for længe siden sangen: ”Gotta Serve Somebody”. 
Pointen med sangen går ud på, at vi som mennesker bruger vores energi på ”noget”, uanset 
hvad det er. Enten bruger du tiden på noget positivt, og ellers er det let at bruge den på 
destruktive ting.  
 
I Luk. 2, 41-50 fortæller Bibelen om Jesus som tolvårig i templet. Han bestemte sig i en ung 
alder for at bruge sin energi på at være i ”sin Fars hus”.  
Bibelen siger i Sl. 92, 13-14: ”Den retfærdige skyder op som palmen og vokser sig stor som 
cedertræet på Libanon; de er plantet i Herrens tempel, de skyder op i vor Guds forgårde.”  
De mennesker, som er plantet i Guds hus og allerede fra en ung alder giver sig til at ”bygge 
kirken” ved aktivt at være med til at tjene og lede, vil blomstre i livet. Fordi de bruger deres 
energi til at ”bygge” kirken, blomstrer de og får et spændende liv, hvor energien bliver brugt til 
noget, der er større end dem selv.  
 
Hvordan ”bygger man kirke”, undrer du dig måske over?  
Blandt andet ved at huske på/ følge de ”3 b’ere”:  
 
• bidrage med tjeneste (hjælpe), 
• bringe nye mennesker ind til fællesskabet, og sidst - men ikke mindst, at  
• bryde sig om hinanden i kirken. 
 

 

Kristus gav os apostle, profeter, evangelister, hyrder 
og lærere. Deres opgave er at træne de kristne til at 
udføre hver deres tjeneste, så Kristi legeme kan 
styrkes og udvikles, indtil vi alle når frem til enhed i 
troen på og forståelsen af Guds Søn, til en sådan grad 
af åndelig modenhed, at vi fuldt ud kan repræsentere 
Kristus. 
 
Ef. 4, 11-13 /Hverdagsdansk 
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Tro og dåb 
I KirkeCenter Livets Kilde døber vi mennesker på deres egen tro og deres egen bekendelse! 
 
“Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og 
Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.  
Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” (Matt 28, 19-20). 

 
Det danske ord ”dåb” kommer fra det græske ord Baptizo, som betyder dykke, nedsænkning 
eller begrave, altså ikke kun det at stænke nogle håndfulde vand på hovedet.  
Dåben er fyldt med betydning. Den erklærer din tro, at du er delagtig i Kristi død og 
opstandelse, den symboliserer din død fra det gamle liv og bekendtgør dit nye liv i Kristus. 

  

Den er også en fejring af din indlemmelse i Guds familie. Din dåb er et fysisk billede på en 
åndelig sandhed. Du døde med Kristus, du blev begravet med ham. Du opstod med Kristus 
som en helt ny skabning.  
 

 
 

“Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse,  
så skal I få Helligånden som gave.”  (Apg 2, 38-39). 

Og det skete, da hele folket 
lod sig døbe, og også Jesus 
blev døbt, og mens han bad, 
at himlen åbnedes og 
Helligånden dalede ned over 
ham i legemlig skikkelse som 
en due; og der lød en røst fra 
himlen: ”Du er min elskede 
søn, i dig har jeg fundet 
velbehag!”                                 

Luk 3, 21-22 

	  

Dåb gør dig ikke til medlem af Guds familie 
eller en kirke. Det sker kun ved troen på 
Jesus Kristus.  
Men dåben viser, at du er medlem af Guds 
familie. Ligesom en vielsesring er den en 
synlig påmindelse om den overgivelse, der 
er sket i dit indre. Det er en indvielses-
handling, ikke noget du udsætter, indtil du 
er åndelig moden. Men den eneste bibelske 
forudsætning på dåb er, at du tror. 
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Der er nogle lighedstegn mellem det at blive døbt og det at blive gift. 
a) Når nogen har bestemt sig for at blive gift, er det som følge af en proces, hvor to personer 
har mødt hinanden, lært hinanden at kende og er blevet et par. Kærligheden blomstrer, og 
brylluppet er en offentlig handling, som fortæller ”hele verden”, at nu er det os to - det gælder, 
”til døden skiller os ad”. Dåben er på samme måde ”en ceremoni”/samvittigheds pagt med Gud 
om, at fra nu af vil du følge ham og leve dit liv for ham. 
 
”Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer; ikke en fjernelse af legemets 
snavs, men en god samvittigheds pagt med Gud, ved Jesu Kristi opstandelse.” 1 Pet 3, 21. 
 

	  
	  
b)	  Når et ungt par gifter sig, kan de umuligt vide, hvad valget vil indebære, og hvilke 
udfordringer livet vil byde på. Alligevel vælger de at stole på, at kærligheden og nåden fra Gud 
og ikke mindst kærligheden til hinanden vil holde. Det er et valg, såvel som det er en følelse, 
som skal vare et helt liv.  
Når det gælder dåben, ved man heller ikke, hvad livet vil indebære, eller hvad det fuldt ud vil 
”koste” at følge Jesus og love at følge efter ham hele livet. Men når man bliver døbt, tør man 
stole på, at Gud, som er trofast, vil bevare én i troen hele livet. Vi bestemmer os for at følge 
Jesus. Det er ikke en eksamen i en færdig tro, men en offentlig bekræftelse på kærligheden til 
Gud, fordi han elskede os først og gav sit liv for vores synder. 

c) At blive gift har et tydeligt ”før og efter”. Bibelen fortæller, at dem, der bliver gift, ”bliver ét”. 
Sådan er det også med dåben. Når man bliver døbt, er det et startskud for livet med Gud.  
Gud og dig bliver ét, og han er bossen. Du går fra et liv med dig selv i førersædet til at give livet 
til ham, som har skabt dig. Ved at ”gå med ham” får du det bedste ud af livet, han vil give dig 
råd på vejen, sådan at det går dig bedst. 

 

Døbt til at tilhøre Faderen, Sønnen og Helligånden 
Hvorfor/hvordan dåb? 
 
1. Jesus blev døbt. 
2. En offentlig bekræftelse på en indre forandring. 
3. Dåben er et billede på Jesu død, begravelse og opstandelse. 
4. Hvem kan blive døbt? Hvornår kan man blive døbt? 
   Mark 16, 16. ”Den, der tror og bliver døbt, skal frelses.” 
   Tro og dåb hænger sammen. 
5. Når man bliver døbt, er ens mission at fortælle andre om Jesus  
    og hjælpe dem til tro og dåb, efter befaling fra Jesus. 
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”Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som 
Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv.” Rom 6, 4. 
 
Præcis som da Jesus døde, ”dør” vi fra vores ”gamle liv” (gamle natur) uden Gud. 
Præcis som da Jesus blev begravet, begraver vi det ”gamle liv” (gamle natur).  
Præcis som da Jesus stod op, står vi op sammen med Jesus til et nyt liv (nye natur). Gal. 2, 20. 

Hvem kan blive døbt? Hvornår kan man blive døbt? 
 
”Den, der tror og bliver døbt, skal frelses.” Mark 16, 16. 

”Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og hofmanden sagde: ”Se, dér er vand, 
hvad hindrer mig i at blive døbt?” Filip sagde: ”Tror du af hele dit hjerte, så kan det ske.” Han 
svarede: ”Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn.” Han befalede, at vognen skulle standse, og 
de gik begge ned i vandet, både Filip og hofmanden, og Filip døbte ham.” Apg. 8, 36-38. 
 
Tro og dåb hænger sammen. Den, der tror, at Jesus døde og stod op for deres skyld og 
har taget imod ham ved at bekende sin tro, kan blive døbt. Lige så snart du begynder at 
tro, kan du blive døbt. 
 
”Peter svarede: ”Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, 
så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, 
som Herren vor Gud vil kalde på.” Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem 
og sagde: ”Lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt!” De, som tog imod hans ord, blev døbt, 
og den dag blev der føjet næsten tre tusind mennesker til.” Apg. 2, 38-41. 
 
”Så førte han dem udenfor og spurgte dem: ”I gode herrer, hvad skal jeg gøre for at blive 
frelst?” De svarede: ”Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst.” De forkyndte nu 
Herrens ord for ham og hele hans hus. I denne sene nattetime tog han dem med og vaskede 
deres sår, og umiddelbart efter blev han selv og alle i hans hus døbt.” Apg. 16, 30-33. 
 

Hvad med barnedåb? 
I kirkerne og menighederne, som praktiserer ”troendes dåb”, har man barnevelsignelse (jf. Matt. 
19, 13-15) i stedet for barnedåb. Det er, fordi man tror, at en person selv skal være gammel nok 
til at tage en beslutning om at følge Jesus på egen hånd, før man bliver døbt.  
Man tror ikke, at der er frelse i selve dåben/i vandet, men at frelsen ligger i beslutningen om 
at tro på Jesus, og dåben er et bevis på det. 
 

Dåben illustrerer Jesu 
død, begravelse og 
opstandelse… 
 
Når man bliver døbt, er der 
mange som vælger at bruge 
ordene:  
”På vor Herres Jesu Kristi 
befaling og på din egen 
bekendelse om omvendelse 
og tro på ham, døber jeg dig 
i Faderens, Sønnens og 
Helligåndens navn. 
BEGRAVET med Kristus, 
OPREJST til at leve et nyt liv 
sammen med ham!”	  
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Hvorfor bliver man døbt på denne måde? 
Man bliver døbt ved at komme helt under vand, sådan som Johannes døbte Jesus.  
Dåben foregår udendørs eller indendørs i et bassin, der er stort nok, og i tøj, der egner sig  
til det. 
 
Når man er blevet døbt, har man fået en mission fra Jesus 
... om at gøre andre til hans disciple og, når tiden kommer, døbe dem, sådan at Guds rige 
vokser, og flere får glæden ved det liv, Gud tilbyder! 

 

“Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død?  
Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus 
blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv. 
For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en 
opstandelse, der ligner hans.  
Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som 
ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden; den, der er 
død, er jo frigjort fra synden.  
Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er 
opstået fra de døde og ikke mere dør; døden er ikke herre over ham mere.  
For den død, han døde, døde han fra synden én gang for alle. Det liv, han lever, lever han for 
Gud. Sådan skal også I se på jer selv:  
I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.”                      Rom 6, 3-11 
 
 

 

Dåben i vand er at være med til sin egen 
begravelse og opstandelse! 
 
“...da I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I 
også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der 
oprejste ham fra de døde.” Kol 2, 12. 
 
”Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning.  
Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!”  
2. Kor 5, 17. 
 
”Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men 
Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på 
Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.” 
Gal 2, 19b-20. 
 
 

Samtale 
• Hvorfor blive døbt? 
• Hvad indebærer det at ”dø fra sit gamle liv”? 
• Er der noget, du burde lægge bag dig i livet? 
• Har du overvejet at blive døbt?  
• Hvilke forhindringer kan der være for at blive døbt?	  
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Bibelen fortæller os om, hvordan Jesus inviterede mennesker, han mødte, til at blive hans 
efterfølgere. Bibelen kalder dem også for Jesu disciple. 
Ordet discipel betyder: Èn, som er blevet oplært, en elev. I stedet for ordet discipel bruger vi i 
dag hellere ord som lærling, trainee og så videre. 
En efterfølger af Jesus bliver ikke bare oplært i hans lære og det, han står for, men er først og 
fremmest én, som lærer Jesus at kende som person. 
 
Så kaldte han skaren til sig sammen med sine disciple og sagde til dem: ”Hvis nogen vil 
følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig…” (Mark 8, 34) 
 
Lukas, som skriver om det samme, tilføjer: ”tag dit kors op dagligt”.  

At fornægte sig selv – handler om ikke at sætte sig selv først. Dette betyder, at Jesus beder 
os om at leve for noget, som er større end os selv, leve for ham og for mennesker omkring os. 
 
At tage sit kors op – det er vigtigt at lægge mærke til, at det ikke er Jesu kors, vi skal tage op. 
Det er båret én gang for alle – af Jesus. Det er vores kors, vi skal tage op – det vil sige, de 
gange og de øjeblikke, hvor vi skal tage nogle valg, der koster os noget. Valg, som Jesus ville 
have taget; valg, der gør, at vi mere og mere kommer til at ligne Jesus. 
 

   
 
”Da Jesus gik langs Galilæas Sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i færd med at kaste 
net i søen; for de var fiskere. Jesus sagde til dem: ”Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til 
menneskefiskere.” Og de lod straks garnene være og fulgte ham. Da han gik et stykke videre, 
så han Jakob, Zebedæus' søn, og hans bror Johannes i båden i færd med at ordne garnene. 
Straks kaldte han på dem, og de lod deres far Zebedæus blive tilbage i båden sammen med 
daglejerne og fulgte ham.” (Mark 1, 16-20) 

“Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og  
ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg 
er godt, og min byrde er let.” (Matt 11, 29-30) 
 
Når en discipel tog en rabbis åg på sig, betød det, at han ville lade sig 
undervise og leve sin mesters lære ud i sit liv. Jesu åg er altså hans lære. 
 
“En discipel står ikke over sin mester; men enhver, der er  
udlært, skal være som sin mester.” (Luk 6, 40) 
 
Jesus kaldte disciple, som forlod alt og fulgte ham. En discipel er en lærling, 
der er knyttet til en rabbi (mester). Han opgav sit eget liv for at blive som  
sin rabbi. Disciplen har et meget nært forhold til sin mester og opfatter  
ham som et forbillede, som han efterligner og tilnærmer sig; både i karakter, 
væsen og i måden at blive ledet på. 

	  

Efterfølgelse/ 
discipelskab	  
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Disciplene vidste ikke, hvad de gik ind til, men de valgte alligevel at følge Jesus, fordi han 
troede på, at de kunne blive ligesom ham ved at efterfølge ham. 

”Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer 
og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, så Faderen kan give jer, hvad som helst 
I beder om i mit navn. Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden.” (John 15, 16-17) 

I den første kirke kaldte man ikke dem, der troede på Jesus, for ”kristne”, det var først senere. 
Man kaldte dem disciple eller ”dem, der fulgte vejen” – vejen var Jesus, som siger om sig selv: 
”Jeg er vejen, sandheden og livet…” 
 
Jesus kommer hen til nogen på stranden og siger: ”Følg efter mig, så skal jeg gøre jer til 
menneskefiskere”. Jesus ønsker med andre ord ikke bare, at vi skal tro på ham, men han 
ønsker, at vi skal følge efter ham og lade ham forme os sådan, at vi ligner ham mest muligt. 
 
Jesus siger ikke, at hvis vi gør ligesom ham, så er vi efterfølgere af ham. Men han siger, at hvis 
vi følger efter ham, så vil han forme os og gøre os til efterfølgere. Det er vigtigt med række-
følgen. Det hele starter med, at vi følger efter Jesus, lærer ham at kende og holder os tæt til 
ham. Det vil forme os, det vil smitte af og vil gøre, at vi kommer til at ligne ham mere og mere. 
Det er det samme som, når to venner, der bruger meget tid sammen, kommer til at ligne 
hinanden mere og mere, er optaget af de samme ting og forstår hinanden uden at behøve at 
sige så meget. Her er Jesus vores forbillede og rollemodel – vores mester! 
 
Hvis en fremmed på gaden kom hen til os en dag og sagde det samme som Jesus, så ville vi 
højst sandsynligt tænke, at det var en mærkelig fyr og bare gå videre som om, der ikke var sket 
noget. De, der hørte det, Jesus sagde dengang, slap alt, hvad de havde i hænderne og fulgte 
efter Jesus. Der må have været noget utroligt tiltrækkende og noget ved Jesus, der gjorde, at 
de reagerede, som de gjorde. Gennem Bibelen ser vi gang på gang, at Jesus har samme effekt 
på dem, han møder. De slipper det, de har i hænderne, og bliver efterfølgere af Jesus. 

   

”Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.  
Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.”  (Joh 13, 34-35) 

Et liv, der er værd at følge efter - Jesus viste os et liv, der er værd at følge efter. Det 
er værd at efterfølge dette liv, ikke fordi Gud kræver det af os, men fordi Jesus viste os den 
bedste måde at leve på. Hans måde at leve på vil både gøre vores liv bedre og gøre, at vi kan 
fungere sammen med andre på den bedst mulige måde. 
 
Spørgsmål og opgaver: 
1. Hvad vil det sige at følge efter Jesus? 
2. Hvad siger Bibelen, det indebærer at være en efterfølger af Jesus? 
a) Følge sit forbillede (Jesus) i alt - Matt. 8:19, 9:9, 16:14, 19:21 
b) Adlyde sin mester og holde hans ord – Matt. 28:16, Joh. 8:31, ApG. 2:42 
c) Fortælle om, hvad Jesus gør og siger - Luk. 19:37-40 
3. Hvad tror du, Jesus mener med, at han vil gøre dem til menneskefiskere? 
4. Nævn noget af det, som kendetegner en discipel. 
5. Prøv at give nogle eksempler på, hvordan Jesus udfordrer sine disciple. 
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Identitet, kærester og sex 
	  
I dag skal vi være mere personlige, end vi plejer. Denne aften handler om noget af det, som 
optager os som drenge og piger – og som teenagere. 
 
I dag handler det i høj grad om identitet – hvem er jeg? Hvordan vil jeg gerne leve?  
Hvem skal bestemme over mig? Hvor meget er jeg værd? 
 
Jo mere vi finder ud af, hvilken enorm værdi vi har for Gud, jo mere vil vi behandle os selv med 
værdighed og passe på vores krop og vores hjerte, selvom andre omkring os ikke altid gør det.  
 
Husk, at du er værdifuld. Værd at elske og værd at vente på! 

Alle mennesker søger efter kærlighed og accept fra andre. Det er vigtigt, at du ved, at du kan 
finde din identitet i det, du allerede er i Guds øjne. Du er elsket og fuldt ud accepteret af Ham.  
 
Når du ser dig selv i spejlet, tænker du måske, at du gerne ville have set anderledes ud. Men 
Gud har skabt dig i sit eget billede, og han ønsker, at vi skal elske os selv, som vi er skabt.  

   

Gud elsker os ikke, fordi vi er specielt gode og ordentlige mennesker, men udelukkende fordi vi 
har taget imod den gave, som Jesus er. Vi har taget imod hans frelse. Han har tilgivet os fra al 
synd og uretfærdighed. Han bor og lever i os, så når Gud ser på os, ser han Jesus i os.  
 
Når man siger, at noget er helligt, betyder det, at det er noget særligt, at det er sat til side til et 
ganske særligt formål. Gennem din tro på Jesus er du udvalgt og noget særligt. 
 
Du kan bede Gud om at hjælpe dig med at finde den rette, du skal giftes med i fremtiden, og 
samtidig tage en beslutning om at vente, til du er helt sikker og klar til det.  

Bibelen siger: ”Enhver af jer skal vinde sig sin hustru i hellighed og ære. Lad jer ikke drive 
af sanseligt begær ligesom de, der ikke kender Gud.” (1. Tess. 4, 4-5 / Bibelen på hverdagsdansk) 
 
Forelskelse, kærlighed og sex er noget rent og helligt i Guds øjne. 
 
Gud har skabt os som mand og kvinde. Han har skabt os med potentiale for at blive forelskede. 
Det har du måske oplevet? Han har skabt os med muligheden for at lære nogen at kende, blive 
sammen og også engang gifte os med en person, som vi bliver glade for og vil leve livet 
sammen med. 

 
 

”For før verden blev 
grundlagt, har Gud i ham 
(Jesus) udvalgt os til at stå 
hellige og uden fejl for hans 
ansigt i kærlighed.”  
 
(Ef 1, 4) 
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Selvom man ikke er seksuelt aktiv med en partner, har man de samme seksuelle følelser og må 
”deale” med lyster og fantasier. Også dette har Gud skabt os med. Spørgsmålet er, hvordan vi 
tackler disse kræfter, så det seksuelle bliver rent og smukt – og ikke beskidt, usund 
afhængighed og noget, der giver dig tomhedsfølelse. 
 
Først og fremmest vil vi også sige, at alt det, som vi formidler i dag, siges ud fra et nådes- og 
tilgivelses perspektiv. Vi har ALLE oplevet, at dette er udfordrende. Vi trænger ALLE sammen til 
Guds tilgivelse og hjælp på dette område.  
 
Gud skabte os til at finde hinanden, og han har også skabt sex som noget rent og smukt.  
Er du klar til at lære noget om, hvordan du får det bedste ud af disse muligheder? 

8 gode tips om kæresteforhold  

Det føles så godt, når man møder en fyr/pige, som man kan lide. Følelserne bruser i kroppen. 
Han eller hun er bare så dejlig! Samtidig: Det at blive kærester involverer så mange følelser, 
at det kan være smart at tænke sig godt om, før man ”begynder på noget”, så man ikke bliver 
unødvendigt såret, kommer i unødvendige konflikter, eller mister en god ven, fordi man absolut 
skal være kærester. Her kommer nogle gode råd om kæresterier: 
 
1. Du behøver ikke at have en kæreste. Det kan være super fedt at nyde livet som single, 
indtil du bliver meget ældre, end du er nu. Nyd teenageårene, find en retning for dit liv, så bliver 
du meget mere attraktiv senere og har haft god tid til at tænke over, hvad du ser i en potentiel 
kæreste. Lav eventuelt en liste over det, du gerne vil se hos den anden. Husk at se efter, om du 
også selv besidder de kvaliteter, du forventer fra den anden. 

2. Tag jer god tid til at lære hinanden at kende og blive gode venner, før I eventuelt bliver 
kærester. Du er så meget værd og så god, at den anden kun fortjener dig, hvis personen har 
tid til at finde ud af, hvem du er, og lærer dig at kende, inden I tager det næste skridt og bliver 
kærester.  
 
3. Vær sammen med en, som har sat samme kurs og tror på det samme som dig. Det gør 
vigtige spørgsmål enklere at svare på, og det gør, at I kan være sammen om det, som er det 
vigtigste i jeres liv. Bliv aldrig kærester med en, som ikke er kristen, og som ikke kommer trofast 
i det kristne fællesskab. 
 
4. Hav altid Gud i fokus. Gud ønsker ikke at stå udenfor jeres forhold, men han længes efter at 
være med – ikke som den tredje part, men som den første part. Bed sammen og snak sammen 
om, hvordan han kan være et naturligt centrum i livet, personligt og som kærester. 
 

I denne sammenhæng vil vi også sige: Hvis du 
nogle gange har været i tvivl: Gud er for sex!  
Han skabte det som noget af det smukkeste, et 
menneske kan give til en anden. Han skabte også 
ægteskabet som den bedste ramme for sex, i form 
af samleje med et andet menneske, for at værne 
om gaven. 
 
Vi er alle sammen glade for, at racerkøreren Tom 
Kristensens kørsel foregår på en speciel bane og 
ikke ude i den normale trafik, så ingen kommer til 
skade. På samme måde har Gud skabt en 
ramme (ægteskabet) for samleje for, at man ikke 
skal skade hverken sig selv eller andre, hverken 
kropsligt, følelsesmæssigt eller åndeligt.	  
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5. Hav det sjovt sammen. Begynd ikke på at kysse og kæle, men find på sjove ting sammen 
og nyd livet som bedste venner/par og sammen med andre venner. 
 
6. Bliv enige på forhånd om, hvilke standarter I sætter i jeres forhold. Ingen sex før 
ægteskabet, hvilke grænser I vil sætte og så videre. Hvis I kommer til at krydse en grænse, så 
aftal på forhånd, at I kan sige fra om det og ikke gøre det igen. Pres ikke hinanden. Det er det 
modsatte af kærlighed at presse nogen til at gå længere, end personen vil. Hav TYDELIGE 
grænser for, hvad I vil og ikke vil – og hold fast i dem; med respekt for Guds ord som håndbog 
for livet og ikke mindst for hinanden – vent med sex til ægteskabet.  
(Se ”Tom Kristensen-eksemplet”). 
 
7. Hav et ”ældre” gift par, der giver råd, og som I tør være åbne med om ting, der synes 
svære. Bed om råd og hjælp til at holde et godt fokus. 

8. Endnu engang: Du behøver ingen kæreste. Bliv tryg i dig selv og Guds kærlighed til 
dig. Del livet med gode venner. Lær spændende folk at kende og byg gode relationer.  
Lad kæresterierne falde på plads, når du føler dig klar/moden til det! 

 
 
”8 gode” tips omkring sex 
Som nævnt er Gud for sex. Han har selv skabt det. Vores seksuelle drifter er stærke, men 
ægteskabet er en stærk ramme til at bevare det hellige og smukke ved sexlivet, og det er 
derfor, Gud har sagt, at det bedste for os er at holde sexlivet til den arena. 
 
Midt i alt dette står du som teenager. Gud har skabt dig med seksuelle drifter, men hvordan skal 
du leve bedst muligt med dem, så sex bliver noget rent og smukt og ikke noget beskidt, som 
giver dig dårlig samvittighed og tomhedsfølelse? 
 
1. Sørg for at bygge et venskab med Gud i stedet for at se på ham som en streng person, 
som opsætter nogle vanskelige regler for dig. Hvis du har et religiøst afstandsforhold til Gud, 
gider du jo helt sikkert ikke at høre på ham. Men har du et venskab til Gud, og bruger tid på at 
lære ham at kende gennem bøn, lovsang, Bibelen og sammen med andre kristne, vil du lettere 
og lettere kunne forstå, hvorfor han, som har skabt os, ved bedst for os, og hvorfor han siger 
det, han siger. Du vil også opdage, at han siger det, han gør, ud af kærlighed, og han vil det 
bedste for dig. 
 
2. Lad ikke som om, at du ikke synes, det kan være udfordrende at have det rette syn på sex, 
men vær ærlig overfor Gud og bed ham om hjælp. Hebr. 4, 16. 
 
3. Vær åben med nogen, du er tryg ved, som, du ved, har det rette fokus på det, du synes 
kan være svært ved seksualiteten. Det er ikke bare dig, som f.eks. kan have problemer med at 
se porno. Men der er garanteret flere som dig, der synes, at det er vanskeligt ikke at fylde sig 
med sådan noget. Sammen kan I hjælpe hinanden af med dårlige vaner. 
 

Besøg også 
hjemmesiden: 

 

AdamogEva.dk 
 

- og få svar på 
mange andre 
spørgsmål… 
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4. Porno er perverteret sex uden kærlighed. Porno giver et pervers billede af, den gave, Gud 
ville have, sex skulle være. At fylde sig med Bibelen og Guds perspektiver om sex giver det 
rette fokus, men at fylde sig med porno giver et helt forkert billede af sex. 
Det er ødelæggende for dine tanker, og det er noget, du kan blive bundet af. 
 
Står der noget om sex i Bibelen? 
Læs: Højs 7, 1-13                                  
 
5. Er onani ok? Onani i sig selv er ikke forkert. Det er en måde at opdage sin seksualitet.  
Men ofte er man optaget af urene tanker og fantasier. Onani kan altså være noget, man bliver 
usund afhængig og bundet af, specielt når porno er involveret, og det kan hurtigt føre til 
selvfordøm-melse. Det kan hurtigt tage overhånd. Derfor bør du snakke med nogen, du har tillid 
til, om dette, så du kan få et rigtigt og rent fokus og omgås andre af andet køn naturligt og med 
rene tanker. 
 
Prøv at læse noget om fristelsens princip (Jak. 1, 12-15). Vi fristes, når vi drages og lokkes af 
vores eget begær. Derfor er det vigtigt, at vi passer på med, hvad det er, vi ser på TV, film og 
internettet. Du tror måske, du er stærk, men alt, hvad du tillader dig selv at se på, påvirker dig i 
den grad. Fyld dig med det, som er rent og godt for dig og hjælper dig til at leve et rent liv. 
 
6. Beslut dig for, at du er værd at vente på. Du er så værdifuld! Hvis en person siger, at 
han/hun ikke vil have dig, hvis du ikke vil have sex med vedkommende, er de dig ikke værdig.  
Hvis vedkommende elsker dig, er han/hun villig til at vente. 
 

   
 
 
8. Føler du, at du nogen gange har fejlet på disse områder, så findes der nåde og 
tilgivelse, og Gud kan gøre dig hel igen også på dette område. Jak. 5, 16  
 
Arbejdsopgaver/lidt at tænke over: Når man er i en udviklingsfase, er det vigtigt at sætte sig 
mål og have nogle forbilleder at sammenligne sig med; for at have det rigtige syn på sex og 
kærester, og for at blive det, som Gud har skabt os til. 

Skriv ned, hvem der er dine forbilleder, når det gælder om at blive en god kvinde/mand: 

Forbillede 1:_________________________________________________________________ 

Forbillede 2: _________________________________________________________________ 

Lav en liste over alle de egenskaber, du vil, at din kommende ægtefælle skal have: 
(Vis ikke listen til nogen, gem eventuelt listen til den dag, du finder ham/hende). 
 
Se på listen og spørg dig selv, om du selv indeholder de samme kvaliteter, som du ser efter? 
Hvor gammel synes du, man skal være for at få sig en kæreste?  
Kan man godt bare være gode venner, eller skal man blive kærester med det samme? 
Hvordan tackler man kærestesorger? 
 

7. Glæd dig til at give dig til én person.  
Når du har forstået din værdi og ikke lader 
kæresten komme tættere på end det, I har 
bestemt, kan du glæde dig til at give din kær-
lighed til én person på en helt speciel måde. 
Dem, der driller, fordi du stadig er jomfru, kan 
du svare: ”Jeg kan når som helst blive som jer, 
men ingen af jer kan blive som mig igen. Jeg er 
stolt af at vente med at have sex og glæder mig 
til at give det til min fremtidige udvalgte.”	  
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Hvad Jesu blod og korset betyder 
 
Loven i Det Gamle Testamente viser os, hvem vi er i forhold til Guds standard. Den viser os, at 
Gud er hellig, og vi er syndere, der har brug for Gud. Ud fra den kan vi ikke leve op til det, Gud 
forventer og kræver. Det, at Gud er hellig, betyder, at der ikke findes synd i ham, han kan for 
eksempel ikke lyve, men han er helt igennem sand, ren og retfærdig. Hvis Gud billedlig talt er 
ild, så er synd som papir, det brænder op i hans nærhed og kan ikke have fællesskab med ham. 
 
Da Adam og Eva syndede, blev de adskilt fra Gud, for synd kom mellem dem og Gud. Da Adam 
er stamfader til hele menneskeslægten, er vi derfor alle født som syndere, adskilt fra Gud på 
grund af synden i os. ”For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud..” (Rom 3, 23). 
 
Gud elsker mennesket, men fordi han er hellig, kan vi som syndere ikke have fællesskab med 
ham. Gud gav det jødiske folk loven, så de ved at overholde den og leve efter den kunne have 
fællesskab med ham.  
 
5 Mos. 6, 25: ”Vores retfærdighed består deri, at vi for Herren vor Guds ansigt 
omhyggeligt følger hele denne befaling, sådan som han har pålagt os.” 
 
De 10 bud er forfattet af Gud og givet til Moses på Sinais bjerg i form af to stentavler. De blev 
senere lagt i Pagtens Ark. Du kan læse om, hvad der står på stentavlerne i 2 Mos. 34,10-28. 
 

 
 
Jak. 2,10-11: ”Den, som ellers overholder hele loven, men fejler blot på ét punkt, er  
blevet skyldig i dem alle.” 
 
Gennem Det Gamle Testamente kan vi se, at Israel fejler i deres forsøg på at være hellige. 
Gang på gang gør de oprør mod Gud, de lever i synd, de tilbeder andre ækle guder og gør det, 
som Gud hader. Det er ikke kun jøderne, der havde problemer med at være hellige og 
overholde Guds lov. Alle mennesker må indse, at vi ikke kan leve op til lovens krav, der 
beskriver Guds hellighed og standard. Vi har brug for en frelser! 
 
 

De 10 bud 
 

01. Du må ikke have andre guder 
02. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn 
03. Du skal holde hviledagen hellig 
04. Du skal ære din far og din mor 
05. Du må ikke slå ihjel 
06. Du må ikke bryde ægteskabet 
07. Du må ikke stjæle 
08. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste 
09. Du må ikke begære din næstes hus 
10. Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ  
      eller noget, der hører din næste til. 
 

De tre første bud handler om dit forhold til Gud. 
 

Benævnelsen "De ti bud" bruges normalt om to forholdsvis ens tekstafsnit fra  
2 Mos. 20, 2-17 og 5 Mos. 5, 6-21. Dog kan man her opregne helt op til fjorten  
eller femten "bud", men da Bibelen nævner, at der er ti bud, bliver buddene samlet  
til ti bud. Lovene i Det Gamle Testamente bliver også betegnet som ”Toraen”. 
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Da Gud gennem Moses ville føre alle Israelitterne ud af slaveriet i Egypten, sagde han til dem: 
”Gå ud og hent småkvæg til jeres familier, og slagt påskelammet! Tag så et bundt isop (grene 
fra en plante), dyp det i blodet i skålen, og stryg noget af blodet fra skålen på overliggeren og på 
de to dørstolper. Når Herren går gennem Egypten for at slå dem ned og ser blodet på 
overliggeren og de to dørstolper, vil Herren springe den dør over. Han vil ikke lade 
ødelæggeren gå ind i jeres huse og slå jer ned.” (2. Mos. 12, 21-23). 
 

  
 

”Der skal han lægge sin hånd på tyrens hoved, så Herren kan modtage det som hans 
stedfortrædende offer og tilgive hans synd.” (3 Mos. 1, 4/Hv.DK). 
Med andre ord så byttede de plads, det uskyldige dyr gik i dit sted med sit eget liv. Det var ikke 
et fuldkomment offer, for efter nogen tid måtte folk igen gå til præsten med et nyt offer for at få 
soning for deres syndere. 

                                                                                                

”…og han har nu accepteret os på grund af Kristi stedfortrædende død. Derfor kan vi trygt 
regne med, at når Kristus ved sin død forsonede os med Gud, vil han også redde os på 
dommens dag.” (Rom. 5, 9/Hv.DK). 
 
Vi må tage imod gaven fra Gud, for at dette kan træde i kraft. Vi må tage imod Jesus Kristus og 
tro på, at hans blod renser os fra alle vores synder. Han levede uden synd og opfyldte alle 
lovens krav. Vi giver ham vores synd, og til gengæld giver han os sit eget fuldkomne liv, sin 
tilstand ind for Gud (Faderen). Da Jesus døde, revnede forhænget i templet. Forhænget, der 
adskilte mennesker fra at træde ind for Gud i det allerhelligste, revnede på Guds initiativ. 
På grund af Jesu blod kan vi træde ind foran Gud, der er ikke længere noget, der adskiller os. 
 
Loven / de 10 bud gør 3 ting: 
1) De fortæller os, hvor hellig Gud er, og hvad Gud kræver af os. 
2) De afslører, at vi er syndere, der ikke kan, og mange gange ikke vil, leve efter Guds vilje.  
    Derfor har vi brug for Guds tilgivelse. 
3) De vejleder os til at leve som kristne. 
 
Joh. 1,17: ”For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus.” 

Matt 5, 17-20: ”Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke 
kommet for at nedbryde, men for at opfylde…” 

Blodet på dørstolperne i Egypten kom fra et uskyldigt lam. 
Det, der skete i Egypten, er et billede på det, som senere 
skulle ske. Livet findes i blodet, og blodet er et billede på, 
at en anden måtte lade livet, måtte gå i dit (synderens) 
sted. Efter at Gud gav Moses loven, kan vi læse, at folket 
kunne få soning for deres synder ved at bringe et uskyldigt 
og fejlfrit dyr til præsten. Synderen lagde så sin hånd på 
dyrets hoved og overførte billedlig talt sine synder til dyret. 
Præsten skar derefter halsen over på dyret. Det gik i dit 
sted, det døde en stedfortrædende død.	  

Jesus døde en stedfortrædende død, han byttede plads 
med os og gik i vores sted. Han var ”Guds slagtede lam”, 
det er hans blod, der frelser os - intet andet! 
Den første Adam bragt synden ind i verden, og alle 
mennesker blev adskilt fra Gud.  
Men Jesus er den sidste Adam, han blev det fuldkomne 
offer - en gang for alle. Gennem hans offer, hans blod, 
forligte han alle mennesker med Gud. Gennem Jesu blod 
får vi tilgivelse for al synd og uretfærdighed.  
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Opgave: Læs: Hebr. 9, 11-14 - Hverdagsdansk oversættelsen  
 

Historien om Kain, der slog sin bror Abel ihjel / blodet fra en uskyldig… 
 

Hebr. 12, 24: ”…til Jesus, den nye pagts formidler, og til det rensende blod, der taler stærkere 
end Abels”. Abels blod råber på hævn, mens Jesu blod råber: nåde, tilgivelse, frelse, 
helbredelse…Jesu blod taler stærkere end Abels! 
 

Jesu blod renser mig for al synd og giver mig fred med Gud. 
Blodet fjerner anklagen fra mig. Satan er anklageren, han anklager dig og mig dag og nat, men 
Jesu blod giver mig fred ind for Gud. Jeg kan komme til ham uden at føle fordømmelse. 
 

Har Gud det med dig, som du har det med dig selv? Nej, han har det med dig, som han 
har det med Jesus J 
Jesus er blevet vores ”mellemmand”, vores repræsentant ind for Gud. Han går i forbøn for os 
som vores ypperstepræst, som vores frelser, han står mellem dig og Gud. 
 

                                                                                      
 
”Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv 
her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.” 
(Gal. 2, 19-21). 
 

 

Jesus blev vores ypperstepræst 
Hvert år på ”forsoningsdagen” slagtede man dyr som 
soning for al folkets syndere. Det skete for alles øjne i 
tabernaklets forgård. Gud bød, at ingen andre end 
ypperstepræsten skulle gå ind i selve tabernaklet. 
Han var den, der alene tog blodet ind i det Allerhellig-
ste og stænkede det der som en soning ind for 
Herren. Hvorfor? Fordi ypperstepræsten var et billede 
på Jesus i hans forsoningstjeneste. Jesus gik ind for 
Faderen, som vores ypperstepræst, med sit eget 
blod. Han er blevet vores ypperstepræst. 

 
 

Korsets betydning 
Vi kan ikke fjerne synden i vores liv ved at prøve at 
forbedre os. Det ændrer ikke på roden til vores 
problem, som er synden.  
Korset er ikke bare et smykke eller et kristent symbol. 
Korset betyder død. Det var romernes henrettelses-
metode, den værste død man kan forestille sig. 
Jesus gav sit eget liv, han lod sig korsfæste. 
Guds måde at løse problemet på er, at vi dør 
sammen med Jesus på korset. Vi identificerer os selv 
med hans død på korset. 

 
 

Ligesom jeg blev korsfæstet sammen med Jesus og 
døde fra min medfødte syndige tilstand/natur, så opstår 
jeg også sammen med ham til et helt nyt liv - ikke mit 
eget utilstrækkelige liv, men jeg kan nu leve mit nye liv 
gennem Jesus: ”Den, der kommer til tro på Kristus, 
bliver et nyt menneske. Det gamle liv er forbi, et nyt 
liv er begyndt.” (2 Kor. 5, 17/Hv.DK). 
 
Ved troen på Jesus og hans offer på korset bliver jeg 
det, som Jesus kalder for ”Født på ny”. 
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”…men iklæd jer Herren Jesus Kristus.” (Rom. 13, 14). 
 

                                                                                                        
 
Dernæst giver Faderen sønnen ring på fingeren, hvilket er et tegn på fuldmagt og tilgang til 
ressourcerne. Han giver ham sko på fødderne, så han kan gå den rette vej med værdighed.  
Til sidst inviterer Faderen til fest, hvor sønnen kan mætte sig i husets bedste retter.  
Sønnen er et billede på dig og mig. Han genvandt sin status som søn/barn af huset, han blev 
fuldt ud genoprettet. Vi kan som børn af huset mætte os i husets retter. 
 

 
 
Du må identificere dig selv med Guds sandhed om dig. Du er et Guds barn og en ligeværdig 
arving med hans søn Jesus Kristus. Gud har gjort dig til arving, og der er ingenting, som Gud 
gav til Jesus, som han ikke også vil give til dig, når du beder i tro. 
 
”Kristus har sat os i frihed for, at vi skulle blive ved med at leve i frihed. Derfor skal I stå 
fast på jeres frihed og ikke igen gå ind i en slavetilværelse.” (Gal. 5, 1/Hv.DK). 
 
For at dine følelser og tanker, hele måden du opfatter dig selv på, kan vænne sig til dit nye liv. 
må du hele tiden læse i dit Nye Testamente, som er “Frihedens fuldkomne lov” og derved 
ændre din måde at tænke på. 

Bibelen starter med, at mennesket mistede deres klædning, og 
Bibelen slutter med, at vi får klædningen tilbage igen. Jesus 
byttede plads, han tog vores nøgenhedsskam og gav os sine 
hvide og rene klæder på, sin retfærdighedsklædning. “Vi er 
døbt til at tilhøre Kristus, og har iklædt os Kristus.” (Gal. 3, 27). 
Mange ting vil forsøge at frarøve os vores nye identitet i Jesus, 
men han har iklædt os sin retfærdighed, sin status.  
Faderen genkender dig på det tøj, som du bærer, hans søns 
retfærdighedsklædning, og han fryder sig over dig.  
På grund af Jesus er du fuldt ud accepteret. 
 
 

Jesu historie om “Den fortabte søn” er et billede på os. 
Sønnen er skabt i Faderens billede, men han træffer et forkert 
valg. Han vælger at leve i uafhængighed af Faderen, borte fra 
Faderens fællesskab og beskyttelse. 
Vi læser, at han adskilt fra Faderen mister alt, mister sin 
værdighed - han mister sin klædning.  
Til sidst angrer han dog, omvender sig og vender hjem. Her 
spejder Faderen i sin kærlighed efter sin søn, der er borte.  
Da han får øje på ham, løber han ham i møde og omfavner 
ham. Som det første giver han ham en ny klædning, han 
klæder sin søn på ny med det bedste tøj, han har i huset.  
 

Den bedste klædning, Faderen kan give dig fra sit hus, er 
Jesu retfærdighedsklædning - den er nu din! 
 
 

Du har arvet 
Hvis der kom en advokat i dag og fortalte dig, at din rige onkel 
var død og havde efterladt dig en uhyre stor arv, hvilket betød, 
du var blevet mangemillionær, så ville du måske ikke føle dig 
som millionær, og du er måske ikke vant til rigdom, men rent 
juridisk er det sandt - du er millionær. Det eneste, det kræver af 
dig, er, at du tror det og begynder at handle på det. 
Læs: Rom 8, 17. 
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Sådan er det også for os. Vores opgave nu er at lære at leve som dét, vi er. Dét, vi er i og 
gennem Jesus Kristus. Dét, som vi modtager som en gave/arv, hvor vi kan kalde Gud for vores 
far og os selv for hans børn. Når vi begynder at se os selv som elsket og fuldt ud accepteret af 
Gud, vil det også få indflydelse på vores opførsel, så vi begynder at ligne Jesus mere og mere. 
 
Din selvopfattelse bliver ofte kompasset, der styrer dit liv. Som du tror i dit hjerte, sådan er du. 
Du må lade Guds løfter og Ord forvandle dit sind og dine tanker. Du må nu konkludere det, Gud 
har konkluderet om dig. 
 

                                                                                                 
 
Jesus sammenfatter Guds vilje i det, som vi kalder "Den gyldne regel": 
 

”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl  
og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.” (Luk. 10, 27). 
 
Matt. 17,3: Forklarelsen på bjerget 
 

”Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham! 
…og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene…” 
 

   

”Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop 
og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og 
omhyggeligt holder mine bud.” (Ezek. 36, 26-27). 

 

I skrivende stund er Kronprins Frederik den næste til at blive 
kongen af Danmark. En dag vil han blive udråbt til konge, det er 
ikke noget, han har gjort noget særligt for at blive, men denne 
titel og status er alt sammen noget, som han arver.  
 
Når han en dag kan se sig selv i spejlet og tænke; ”Jeg er 
konge…”, så er det et faktum, men selvom han er konge, skal 
han først til at lære at leve og tænke som en konge. Det sker 
ikke bare på én dag, men gennem en længere proces… 
 

Hvad giver du din opmærksomhed? Hvis du lever i nogen 
form for synd, er det meget vigtigt, at du omvender dig og 
stopper med at gøre det, der er forkert. Dernæst er det vigtigt, 
at du giver al din opmærksomhed til det nye liv, du har fået 
gennem Jesus. Det, du giver opmærksomhed, giver du 
kraft! Ret din fulde opmærksomhed mod Jesus og det, han har 
gjort for dig og givet dig, ikke dine svagheder. Ved at gøre dette 
vokser Kristus i dig, og din gamle selviske natur mister sin kraft.	  
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Hvordan kan jeg være sikker på,  
at jeg er en kristen? 
 
”Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på 
hans navn” (Johs. 1, 12). 
 
De første kristne blev ikke kaldt for kristne, de var disciple af Jesus. Jesus beder os ikke om at 
gå ud og gøre mennesker til kristne, men til disciple.  
Betydningen af ordet kristen er altså én, der følger efter Kristus. Én, der tror, at Jesus er Guds 
søn, og at hans fuldkomne liv og offer på korset bringer frelse til alle, der tror.  

  
 
Du bliver en kristen helt ufortjent, du kan ikke gøre dig fortjent til det ved at gøre noget særligt 
eller opføre dig på en bestemt måde. Det havde næsten været nemmere, hvis du skulle betale 
for at komme ind i Guds rige. Så kunne du, hver gang dit kristenliv vaklede, tage din kvittering 
frem og sige: ”Her er beviset. Jeg er en kristen.” 
 
Selv om du ikke har sådan en kvittering, findes der faktisk mange sådanne ”kvitteringsvers” i 
Bibelen, som ikke handler om, hvad du har gjort eller betalt, men som giver dig sikkerhed for, 
om du stadig er en kristen.  
 

                                                                                                        
Røveren på korset 
Kan du huske, at Jesus blev korsfæstet sammen med to andre? Den ene talte nedsættende om 
Jesus. Den anden troede ikke selv, at han var god nok til Gud, men gennem det han sagde, 
viste han, at han troede på, at Jesus var Guds søn og kunne vise ham nåde. 
Røveren følte sig ikke som en kristen. Ingen andre opfattede ham som en kristen. Han vidste, 
og samfundet vidste, at han fortjente at dø. Men Jesus gjorde en plads klar til ham i himlen. 
 
Pilatus ville ikke have løsladt Barabbas (en forbryder, som romerne anså som en terrorist, der 
sad fængslet sammen med andre, der havde begået drab under et oprør). Det var Barabbas, 
der var den skyldige. Han var dømt til henrettelse. MEN, der fandt en udveksling sted - han 
byttede plads med Jesus, en uskyldig mand uden synd.  
Se dig selv som Barabbas. Jesus tog din plads, der fandt en udveksling sted. Jesus døde i dit 
sted. Hans offer bringer frelse til dig og alle, der tror på ham. 
 

Mange forbinder ordet kristen med regler og fordomme. 
Nogle regler er faktisk retningslinjer fra Bibelen og er vigtige 
og nødvendige for os mennesker at leve efter.  
Andre er nogle, vi har lavet, fordi det af en eller anden grund 
passede os. Disse regler har egentlig ikke noget at gøre 
med, om man er en kristen eller ej. 

Bibelen siger: ”For hvis du med din mund bekender, at 
Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst 
ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror 
man til retfærdighed, med munden bekender man til 
frelse” (Rom. 10, 9-10). 
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Frelse er, at du tror i dit hjerte (med alt, hvad det er inden i dig selv), og at du siger det med din 
mund. Når du tror på, at det, der skete med Jesus på korset, er sandt, så har Gud tilgivet dig, 
og du er fri til at leve et godt liv og til at slippe for at gøre dumme ting. 
Den beslutning kan du tage hvor som helst. Men hvis du gør det alene et eller andet sted, kan 
det være godt at sige det til nogle andre, så det bliver bekendt. Snak med Gud så tit, du kan, og 
læs i Bibelen, så vil du mærke, at din tro på Gud og forholdet til ham udvikler sig. 

 

Galaterbrevet  2, 16: 
”Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på 
Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus for at gøres retfærdige af tro på Kristus 
og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt.” 

Efeserbrevet  2, 7-9: 
”For i de kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i 
Kristus Jesus. For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. 
Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.” 

Johannes brev 2, 2: 
”Han er et sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore, men for hele verdens synder.” 
 
Som vi har læst, er det vigtigt at vide, at frelse ikke handler om, hvad vi har gjort, eller hvad 
nogen mener om os. Det handler om din tro på Jesus, og at han døde for dig og tog den straf, 
du fortjente. Når du tager imod Guds tilgivelse gennem Jesu død på korset, så er du 100% 
accepteret af Gud. Synden adskiller dig ikke længere fra Gud. Han kalder os for hans børn, og 
vi kan nu kalde Gud for vores Far. 
At være en kristen er en gave, som man ikke kan fortjene, men kun tage imod, ligesom en arv 
der venter på, at du tager den i din besiddelse ved, at du tror, at den er til dig, og handler på 
det. Gud elsker os så meget, at han gav sin søn for os.  

Johannes 1, 12: ”Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, 
dem, der tror på hans navn.” 

Johannesevangeliet 3, 16-18: 
”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, 
ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme 
verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der 
ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn.” 

 

Johannes 14, 6: 
Jesus siger: ”Jeg er vejen og 
sandheden og livet; ingen kommer til 
Faderen uden ved mig.” 
 
Apostlenes Gerninger 4, 12: 
”Og der er ikke frelse i nogen anden, 
ja, der er ikke givet mennesker noget 
andet navn under himlen, som vi kan 
blive frelst ved.” 

 

 

Opgaver:    
Hvad skal du gøre for at blive en kristen? 
Hvem kan bedømme, om du er en kristen? 
 
Læs: 2. Kor. 5, 19 / Rom. 10, 9 / Åb. 3, 20 / Luk. 24, 47 
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En skat i himlen 

 

 
Skatten på jorden er foranderlig, det er den i himlen ikke… 
Jesus: “Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har besluttet at give jer Riget. Sælg jeres 
ejendele og giv almisse. Skaf jer punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat i himlene, 
hvor ingen tyv kommer, og intet møl ødelægger. For hvor jeres skat er, dér vil også dit hjerte 
være.” (Luk. 12, 32-34). 

                                 
 

Du kan ikke tage det med dig, men du kan sende det i forvejen… 
 

 
 
 
”Frygt ikke, når en mand er rig, når velstanden og rigdommen i hans hus vokser. Han kan intet 
tage med sig, når han dør, hans velstand følger ham ikke i graven.” (Sl. 49, 17-18). 
 

          

”Man kan give uden at elske, men  
man kan ikke elske uden at give…” 

	  

 

Gud har skabt os med to hænder  
- én til at modtage med og den anden  
  til at give med… 
 

“Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og 
rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og 
stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor 
hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve 
ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, 
dér vil også dit hjerte være.” (Matt. 6, 19-21). 

 

________________________________________________________________ 
 

Hr. Møller var en af de rigeste mænd i Danmark,  
der nogensinde har levet. (En stor personlighed). 
Forestil dig, at der var en, der spurgte hans revisor: 
- Hvor mange penge har han efterladt? 
Svaret ville med sikkerhed være:  
- Han efterlod det hele! 
 

________________________________________________________________ 
 

 Vi ligner Gud mest,  
 når vi giver… 
- Se på Jesus længe nok, og du  
  bliver en større giver. 
- Giv længe nok, og du kommer til  
  at ligne Jesus mere. 

 



	   31	  

1 Krøn. 29 - fortællingen om Kong David ved slutningen af hans liv - 6 principper: 

1) Gud ejer alt. Jeg er forvalter af hans økonomi.  
 

1 Krøn. 29, 14: Vi er forvaltere af de midler, Gud har betroet os. 
 
”Hvis I altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, som er af sand 
værdi? Og hvis I ikke har været tro med andres ejendom, hvem vil så give jer noget at eje selv? 
Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig 
til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.” (Luk. 16, 11-13). 
 

            

2) Mit hjerte vil altid være der, hvor jeg placerer Guds penge. 
 

1 Krøn. 29, 17-18: Se, hvad der sker, når du flytter dine penge fra jordiske ting til evige ting. 
 
Ville du ønske, at du interesserede dig mere for evige ting? Så flyt dine penge - måske de fleste 
af dine penge - fra tidsbegrænsede ting til evige ting. Se så, hvad der sker. Gud ser efter dit 
hjerte. Han ser ikke efter sponsorer til sit rige. Han ser efter disciple, der er fordybet i de sager, 
de giver til. Mennesker, der er fyldte af visioner for evigheden.. 
 
Selvfølgelig har vi også behov for at have mad, tøj, transport, ting og tag over hovedet til os selv 
og vores familie, men når de grundlæggende ting er på plads, hvorfor skulle resten af 
pengene så ikke gå til at samle skatte i himlen? 
 

3) Himlen - og ikke jorden - er vores hjem. 
 

1 Krøn. 29, 15: Vi er borgere ”i et bedre fædreland…nemlig det himmelske.” (Hebr. 11, 16). 
 
Forestil dig, at du arbejder i Saudi Arabien i et år og tjener rigtig mange penge. Du bor på et 
hotelværelse, og du ved, at du ikke må tage noget med dig hjem i flyveren.  
Vil du så fylde hotelværelset med design-møbler, computere, den nyeste fladskærm og dyr 
kunst, eller vil du overføre pengene til din bank hjemme i Danmark? 
 
Du vil selvfølgelig bruge det, som er nødvendigt til livets ophold i Saudi Arabien, og sende 
resten i forvejen til det hjem, som venter dig, og som er dit virkelige hjem. 
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4) Jeg skal leve for linjen og ikke prikken. 
 

Vores liv har to faser. Den ene fase er som en prik. Det betyder, at det er kort, og det slutter. 
Ud fra denne prik begynder en linje, der fortsætter i det uendelige. Linjen er som evigheden, 
hvor alle, der tror på Jesus, vil tilbringe tiden sammen med ham. 

 
Det kortsigtede menneske lever for prikken - de jordiske skatte, der alle ender på lossepladsen. 
 

”Den, der giver det væk, han ikke kan beholde, for at  
 vinde det, han ikke kan miste, er ingen tåbe.” - Jim Elliot 
 

5) At give er den eneste modgift mod materialisme. 
 

At give, er med glæde at overgive sig til en større person og en højere plan.  
Det ydmyger mig og ophøjer ham. 
 
1 Tim. 6, 17-19: ”Dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være 
overmodige og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker 
os alt, hvad vi behøver. Du skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger, at 
være gavmilde og dele med andre, og samle sig en skat som en god grundvold for den 
kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv.” 
 

 

2 Kor. 9, 6-11: 
”For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal 
også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til - ikke vrangvilligt eller under 
pres, for Gud elsker en glad giver*. Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle 
måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt - som der står skrevet: 
Han strøede ud, han gav til de fattige, hans retfærdighed består til evig tid. Og han, der forsyner 
sædemanden med udsæd og med brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsæd, 
forøge det med mange fold og lade jeres retfærdighed bære rige frugter, så I får rigeligt af alt til 
al gavmildhed, og det en gavmildhed, som fører til taksigelse til Gud gennem os.” 

 

Rigdom kan bedrage dig, hvis ikke du ved, 
hvordan du skal behandle penge. 

6) Gud giver mig fremgang, ikke  
for at jeg skal leve i luksus, men  
for at jeg skal øge min gavmildhed. 
 

 

Gud giver os flere penge, end vi behøver,  
for at vi kan give rigeligt. 
 
Opgave: 
Læs Luk. 12, 15-21.	  

*Det betyder ikke, at vi kun skal give, når vi er glade.  
 Begynd bare at give, og så vil glæden komme.  
 Gud ønsker, at vi skal finde glæde  
                                          - glæden ved at give… 
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”Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden.  
Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og 
Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.  
Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”” Matt. 28, 18-20 (Missionsbefalingen). 
 

 
Billeder af evangelisten Per Hyldgaard på ”missionsmarken” langt væk hjemmefra – måske du skulle tage med en dag? 
 

Vi har som Jesus alle fået en mission - en tjeneste: 
”Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden.” (Joh. 17, 18). 
Din mission er en fortsættelse af Jesu opgave på jorden. 
 
Gud arbejder i denne verden, og han ønsker, at vi skal arbejde sammen med ham. Dette 
er din og min mission, det er vores opgave her på jorden. Den dag, vi dør, er opgaven slut. 
 
”For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.” (Luk. 19, 10). 
 
”Fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse.” (2 Pet. 3, 9). 
 
At være en kristen indbefatter at være sendt til verden som en ambassadør for Jesus!  
”Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, idet Gud så at sige formaner gennem os.  
Vi beder på Kristi vegne: Lad jer forlige med Gud!” (2 Kor. 5, 20). 
 
Når ordet mission bliver nævnt, popper der forskellige billeder op hos os. Nogen tænker på 
Afrika, jordveje med huller og beskidt vand. Andre tænker på teamrejser med bus gennem 
Europa med gademøder og by-evangelisation. Dette er helt sikkert mission. At missionere/ 
give evangeliet videre kan dog gøres på langt flere måder end det. Det er ikke bare for nogle få 
udvalgte. Du kan være en missionær uanset personlighedstype og personlige evner. 
 

 

Opgave: At være missionær behøver ikke at være ensbetydende med at tage til Afrika.  
Du kan være missionær der, hvor du bor. Skriv nogle måder, hvorpå du konkret kan være 
missionær/ fortælle andre om Jesus. Det kan variere noget fra person til person. 
 

På en vigtig mission  
 

Evangeliet betyder: ”De gode nyheder”, budskabet om Jesus Kristus 
er verdens bedste budskab. En af vores vigtigste opgaver er at give 
de gode nyheder videre om Jesus.	  
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Fadervor	  
Vor	  Fader,	  du	  som	  er	  i	  himlene!	  
Helliget	  blive	  dit	  navn,	  komme	  dit	  rige,	  
ske	  din	  vilje	  som	  i	  himlen	  således	  også	  på	  jorden;	  
giv	  os	  i	  dag	  vort	  daglige	  brød,	  og	  forlad	  os	  vor	  skyld,	  	  
som	  også	  vi	  forlader	  vore	  skyldnere,	  
og	  led	  os	  ikke	  ind	  i	  fristelse,	  men	  fri	  os	  fra	  det	  onde.	  
For	  dit	  er	  Riget	  og	  magten	  og	  æren	  i	  evighed!	  
	  Amen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Matt	  6,	  	  9-‐13)	  

Trosbekendelsen 
 
Vi	  forsager	  Djævelen	  og	  alle	  hans	  gerninger	  	  
og	  alt	  hans	  væsen.	  
	  
Vi	  tror	  på	  Gud	  Fader,	  den	  almægtige,	  
himmelens	  og	  jordens	  skaber.	  
	  
Vi	  tror	  på	  Jesus	  Kristus,	  
hans	  enbårne	  Søn,	  vor	  Herre,	  
som	  er	  undfanget	  ved	  Helligånden,	  
født	  af	  Jomfru	  Maria,	  
pint	  under	  Pontius	  Pilatus,	  
korsfæstet,	  død	  og	  begravet,	  
nedfaret	  til	  Dødsriget,	  
på	  tredje	  dag	  opstanden	  fra	  de	  døde,	  
opfaret	  til	  himmels,	  
siddende	  ved	  Gud	  Faders,	  den	  almægtiges,	  højre	  hånd,	  
hvorfra	  han	  skal	  komme	  at	  dømme	  levende	  og	  døde.	  
	  
Vi	  tror	  på	  Helligånden,	  
den	  hellige,	  almindelige	  kirke,	  
de	  helliges	  samfund,	  	  
syndernes	  forladelse,	  
kødets	  opstandelse	  og	  det	  evige	  liv.	  

Livets Kilde 
Hvor	  dyrebar	  er	  dog	  din	  godhed,	  Gud!	  
Mennesker	  søger	  tilflugt	  i	  dine	  vingers	  skygge.	  
De	  mætter	  sig	  ved	  overfloden	  i	  dit	  hus,	  
du	  lader	  dem	  drikke	  af	  din	  herlige	  bæk;	  
	  for	  hos	  dig	  er	  livets	  kilde,	  i	  dit	  lys	  ser	  vi	  lyset.	  

(Salme	  36,	  8-‐10)	  


