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Forord 
 

Gud taler i sit ord om omvendelse.  At vi bør vende om fra 

vores verdslige ord og tanker til Hans ord og tanker. I Guds 

egne ord ligger der en stor beskyttelse mod mørkets angreb 

på os. 

”Guds ord er levende og virkende og skarpere end noget 

tveægget sværd og trænger så dybt ind, at det sønderdeler 

sjæl og ånd, marv og ben og er dommer over hjertes tanker 

og meninger.”   Hebr. 4 v. 12 

Jeg har i årernes løb rådgivet mange mennesker og min 

erfaring er, at netop dette med at tage Guds ord ind og 

stole på Ham og den forvandling Hans ord rent faktisk giver, 

er den største proces i vores kristne vandring med Gud. 

Mange mennesker oplever en dejlig fred efter udfrielse og 

bøn, men kun få har taget til sig, at vi dagligt bør arbejde 

på omvendelse af vores tanker gennem Guds egne ord for 

at bevare friheden i Kristus.    

På baggrund af dette blev ideen til denne bog lagt i mig 

samtidig med, at jeg fik et tydeligt billede af, hvordan den 

skulle se ud. Hver onsdag aften underviser jeg i 

bibelkredsen ”Zion Vækkelses Center”, som jeg startede op 

for 3 år siden i København. Jeg lagde ideen med at skrive 

denne bog frem for holdet på ca. 25 deltagere og spurgte, 

om de havde lyst til at være med i projektet. I så fald kunne 

vi lave bogen som et sommerprojekt. Alle ville gerne 

deltage og holdet blev delt i små grupper, som hen over 

sommeren arbejdede med at finde de skriftsteder frem, som 

på den smukkeste måde vil bringe os ind i et tættere 

fællesskab med vores Far, himlens og jordens almægtige 

skaber, og samtidig beskytte os mod djævlens angreb.  
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Jeg vil hermed takke hele holdet for deres store indsats 

med at finde skriftstederne. En stor tak til min mand, som 

altid bakker mig op omkring mine ideer, og som er en 

uvurderlig hjælp med alt, som har med det tekniske at 

gøre. Tak til Marianne som har læst korrektur. 

Og ikke mindst: Tak Helligånd, at du har givet mig 

inspiration til at skrive denne bog og at du gennem en 

åbenbaring på få sekunder gav mig viden om, hvordan 

bogen skulle formes. Tak Helligånd, at du er den, der leder 

os, se Rom. 8 v. 14 og giver os viden og kundskab til at føre 

tanker og ideer ud i livet, se 1. Kor. 2 v. 10. 

Tamarra Bot, aug. 2009. 

www.zvc.dk    
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Introduktion 
 

Gud ønsker at have fællesskab med dig. Han ønsker at 

være din far på samme måde, som han var Jesus´ far, da 

Jesus havde sin gang på jorden. På samme måde som han 

var Jesus far. Prøv at tænke på, hvad dette betyder for dig. 

Du har en åndelig far, som elsker dig, som vil gå foran dig, 

som vil beskytte dig og lede dig gennem livet ved hjælp af 

hans kraft og styrke. Gennem Jesus viste Gud sin 

almægtighed og sin kærlighed til menneskene. Han 

besvarede Jesus´ bønner, ganske som han i dag ønsker at 

besvare dine bønner. Jesus sagde endda til sine disciple: 

”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror på mig, han 

skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, gøre større 

gerninger end dem, for jeg går til Faderen”.  

 John. 14 v. 12. 

Gud ønsker fællesskab med dig, han ønsker dit venskab. Et 

venskab vokser frem gennem fællesskab, gennem et ønske 

om at lære hinanden at kende. Kendskabet til hinanden 

vokser ved, at man bruger tid sammen og gensidigt har et 

ønske om at vide mere om hinanden. 

Gud ved alt om dig:  

”Herre, du ransager mig og kender mig. 

Du ved, om jeg sidder eller står, 

på lang afstand er du klar over min tanke; 

du har rede på, om jeg går eller ligger, 

alle mine veje er du fortrolig med. 

Før ordet bliver til på min tunge, 

kender du det fuldt ud, Herre; 

bagfra og forfra indeslutter du mig, 

og du lægger din hånd på mig. 
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Det er for underfuldt til, at jeg forstår det, 

det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.”  

   Salm. 139 v. 1 - 6 

Gud er fuldt ud fortrolig med dig og han længes efter at 

blive en større del af dit liv. Han længes efter at få lov til at 

udøse sin kærlighed over dig, men - 

ved du alt om Gud? 

Denne lille bog beskriver langt fra alt om, hvem Gud er, 

men den giver dig via skriftstederne indblik i Guds storhed, 

hans almægtighed, hans retfærdighed og hans kærlighed. 

Bogen giver dig indblik i nogle af de områder af dit liv, som 

du kan bede Gud ind over. Jesus lærte os at tale Guds ord 

ind i svære situationer, som vi mennesker gennem livet 

kommer ud for, og som er en naturlig del af livet på jorden. 

Vi ser det bl.a., da Jesus blev fristet i ørkenen.  

”Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af 

Djævelen. Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre 

nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til 

ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive 

til brød.« Men han svarede: »Der står skrevet: ›Mennesket 

skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af 

Guds mund.‹ « Da tog Djævelen ham med til den hellige by, 

stillede ham på templets tinde sagde til ham: »Hvis du er 

Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet: 

Han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på 

hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.« 

Jesus sagde til ham: »Der står også skrevet: ›Du må ikke 

udæske Herren din Gud.‹ « Igen tog Djævelen ham med 

sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle 

verdens riger og deres herlighed og sagde til ham: »Alt 

dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede 

mig.« Da svarede Jesus ham: »Vig bort, Satan! For der står 

skrevet: ›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham 
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alene.‹ « Da forlod Djævelen ham, og se, der kom engle og 

sørgede for ham.”            Matt. 4 v. 1 – 11 

Jesus viser os her kraften i Guds ord.  

Guds ord og løfter til os har, ved navnet Jesus Kristus, 

sejret over mørket i vores sind samt de negative 

påvirkninger, som kan komme udefra. Med ”mørket i vores 

sind” mener jeg tanker og overbevisninger, som ikke 

stemmer overens med Guds ord og hans plan for vores liv. 

Guds plan for dig er, at du lykkes. Med udefra kommende 

påvirkninger mener jeg det, som bliver og er blevet talt ind i 

dit liv fra andre mennesker og som ikke stemmer overens 

med Guds ord og løfter til dig. Husk på, han har skabt dig i 

sit billede. ”Gud skabte mennesket i sit billede”.  

   1. Mos. 1 v. 27 

Bogen her vil hjælpe dig med at få et dybere kendskab til 

din far i himlene og den kraft og magt, som han besidder og 

som er identisk med den hjælp, han tilbyder dig.  

Ved dagligt at gå i bøn til Gud, takke og lovprise ham for 

hver enkelt skriftsted i bogen, vil du komme ind i et dybere 

fællesskab med ham og dit sinds uro og tvivl vil blive 

erstattet med en dyb taknemmelighed og overbevisning om, 

at han er der for dig i dag, som han var der for Jesus, 

dengang Jesus gik på jorden.  

Hvis du står i en situation, som du er nødt til at gå igennem, 

men er usikker på, om du kan klare, kan du ved hjælp af 

skriftstederne i bogen finde det/de skriftsteder, som passer 

til din situation og tale dem ind i situationen. Er du 

eksempelvis urolig over en situation, så vid da med dig selv, 

at Gud ”har kaldet dig til fred”. 1. Kor. 7 v. 15  

Tal skriftstedet ud og tak Gud i Jesu navn for, at han har 

kaldet dig til fred.  
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Når du har fået kendskab til skriftstederne og er blevet tryg 

ved, hvad de betyder for dig, kan du udvide din lovprisning 

til Gud ved at takke for de ting, som han har gjort for dig 

omkring de enkelte områder i dit liv den pågældende dag. 

Har du eksempelvis stået i en presset situation på dit 

arbejde og alligevel følt hans vidunderlige fred i dig, kan du 

takke for denne fred.  

Ved at bede og lovprise Gud for det, han er for os, kommer 

vi ind i hans nærhed og storhed og vi vil automatisk vende 

blikket bort fra vores egne fejl og svagheder. Vi får hermed 

styrket vores sind med Guds kraft og kærlighed.  

Hvilken vidunderlig far vi har! 

”Jeg løfter mine øjne mod bjergene, 

hvorfra kommer min hjælp? 

Min hjælp kommer fra Herren, 

himlens og jordens skaber. 

Han lader ikke din fod vakle, 

han, som bevarer dig, falder ikke i søvn. 

Han, som bevarer Israel, 

falder ikke i søvn, han sover ikke. 

Herren bevarer dig, 

Herren er din skygge 

ved din højre side. 

Om dagen stikker solen dig ikke, 

månen ikke om natten. 

Herren bevarer dig mod alt ondt, 

han bevarer dit liv. 

Herren bevarer din udgang og din indgang 

fra nu af og til evig tid”.   

   Sal. 121 v. 1 - 8 

 

For ZVC / Tamarra Bot 
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Guds kirke ! 
 

I efteråret 2008 viste Gud mig i et syn to hænder, der 

griber fat om Kristi legeme. Kristi legeme er vor tids 

menigheder. Gud viser mig, hvordan han forsigtigt ryster 

sin menighed og hvordan menneskene en efter en falder ud 

af hans hænder. De der falder, er de mennesker, som 

endnu ikke er parat til at stå fuldt ud på hans ord og som 

endnu ikke er parat til at slippe deres egne behov, værdier 

samt vilje og dermed overgive sig fuldt ud til hans ord og 

vilje. 

Gud viser mig også, at det er vigtigt, at de mennesker der 

har modtaget visioner fra ham - visioner som de enten har 

modtaget fra profeterne og/eller i et syn - at de giver 

visionerne tilbage til Ham, så han kan forme dem efter hans 

plan. At du aflægger egne planer, ideer og tanker om, 

hvordan du kan føre visionen ud i livet. 

Gud viser mig, at der i hans hænder nu er en rest-gruppe. 

Med den vil han rejse op en ny type menighed. En 

menighed, som i fuld overgivelse til ham gennem bøn og 

tilbedelse, vil lade ham om at planlægge og fuldføre det 

arbejde, som Jesus påbegyndte for over 2000 år siden.  

Denne menighed har gjort sig fuldstændig afhængig af 

Helligånden ved i tro, håb og kærlighed at have ladet Gud 

omforme den efter hans plan. Menigheden har gennemgået 

ørkenvandringen og er gennem erkendelser kommet frem til 

” at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt”.  

Rom. 7 v. 18.  

Denne restgruppe har gennemgået helliggørelsesprocessen, 

aflagt sig kødets lyster og forbundet sig fuldstændig med 

Helligånden og hans visdom. Den har erkendt, at den er 
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Guds hænder og fødder på jorden. Den har taget en tjeners 

tøj på. 
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Guds Ånd i dig ! 
 

Det, som vi kristne har og som ingen andre trosretninger 

har, er den levende Guds Ånd i os. Jesus Kristus lever i alle, 

der med sin mund har bekendt sin tro på ham og i sit hjerte 

tror, at Gud har oprejst ham fra de døde. Rom. 10 v. 9: 

”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”. 

Ved frelsen – bekendelsen til at Jesus Kristus er din herre – 

bliver du sat fri fra loven. Jesus har løskøbt os fra loven og 

frigjort os fra fordømmelse – Rom. 8 v. 1: ”Så er der da nu 

ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus.” 

At være i Jesus Kristus vil sige at være fri for kødets 

gerninger og at Jesus ved Helligånden træder frem i os. 

Gennem den proces, som helliggørelse er, bliver loven 

skrevet ind i vores hjerter. Dette på alle de områder af 

vores liv, hvor helliggørelse har fundet sted. Hvor Jesus har 

sat os fri, er vi virkelig frie.  Joh. 8 v. 36: ”Hvis altså 

Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie” 

Som nykristen får du bibelen i hånden. Den vil fortælle dig, 

hvem Gud er, hvem Jesus er og hvem Helligånden er. Men 

den fortæller også, hvem du er - både før og efter du blev 

kristen. Den fortæller om den indre rejse, som enhver 

kristen er nødt til at foretage for at nå frem til at kunne 

modtage den gave fuldt ud, som Gud har givet dig ved 

omvendelsen til det kristne liv – nemlig den levende Jesus 

Kristus i dig.  

For at få Kristus frem i dig er du nødt til at komme til en 

erkendelse af din egen magtesløshed, både over for 

http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/rom/ch10/v9.htm
http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/rom/ch8/v1.htm
http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/joh/ch8/v36.htm
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situationer som du står i, men også der hvor dine 

handlinger og tanker ikke svarer til Guds ønske om, 

hvordan du skal handle og tænke. Her kan du bruge Jesus 

som forbillede. Jesus er vejen, sandheden og livet. I Joh. 14 

v. 6 siger Jesus selv: »Jeg er vejen og sandheden og livet.« 

I vores bestræbelser efter at blive Kristus lig kommer vi ofte 

til at erkende, at dette ikke er lykkedes for os og vi kan da 

udbryde som Paulus i Rom. 7 v. 18 - 25: ” Jeg ved, at i mig, 

altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men 

udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det 

gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. 

Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, 

der handler, men synden, som bor i mig. Jeg finder altså 

den lov, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det 

onde. For jeg glæder mig inderst inde over Guds lov. Men 

jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid 

med loven i mit sind og holder mig som fange i syndens lov, 

som er i mine lemmer. Jeg elendige menneske! Hvem skal 

fri mig fra dette dødsens legeme? Men Gud ske tak ved 

Jesus Kristus, vor Herre! Med mit sind tjener jeg da Guds 

lov, men med kødet syndens lov”. 

Det er min oplevelse, at vi kristne - i vores iver efter at 

efterleve Guds ord - desværre alt for ofte kommer til at 

”hjælpe” hinanden med at holde fast i at leve efter loven. Vi 

ved, hvad vi skal gøre; men ved ikke, hvordan vi når målet. 

Alle mulige og velmenende råd falder til jorden og resultatet 

bliver ofte skam og skyldsfølelser oven i alle vores øvrige 

elendigheder. Det lykkes bare ikke for os. Jeg har endda 

oplevet, at kristne sætter hinanden under kontrol for på 

denne måde at se resultater. Men lever vi i så fald ikke efter 

loven og går frem i egen kraft? 

Jeg oplever, at vi må ind i en erkendelse af, at vi er 

fuldstændig afhængige af ham. 1. Kor. 1 v. 30 - 31: ”Men 

ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet 

http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/joh/ch14/v6.htm
http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/rom/ch7/v18.htm
http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/1kor/ch1/v30.htm
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visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og 

forløsning, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, 

som der står skrevet”. 

Vi behøver at bede til Jesus om hjælp, vi behøver at 

overgive alle vores tanker, frustrationer, vores afmagt og 

elendigheder til ham, så vi kan blive sat fri ved hans 

kærlighed og hans store nåde. Vores stolthed skal være i 

Herren og ikke være i de gode gerninger, vi går rundt og 

gør. Ej heller skal vi bryste os af, at vi nu er holdt op med 

at ryge, har orden i vores økonomi, ikke længere drikker 

m.m. Hovmod og stolthed bringer os til fald. Sal. 101 v. 5 

siger: ”Den, der hemmeligt bagtaler sin næste, vil jeg 

bringe til tavshed. Øjnes stolthed og hjerters hovmod vil jeg 

ikke tåle”. 

Skriftstedet viser os også, at bagtalelse af andre er imod 

Guds ord. 

Kun gennem erkendelse af vores synd (som stolthed, 

mindreværd, hovmod, afhængighed, seksuelt begær m.m.) 

kan Jesus træde frem i os og Helligånden kan begynde sit 

virke i os. Alt bliver os givet på grund af Guds store nåde og 

kærlighed til os. Intet kan vi være stolte af i os selv. Uden 

forståelse for dette kommer vi til at leve et trist jordisk liv 

uden adgang til Jesus herlighed.  

 

 

 

 

 

http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/sl/ch101/v5.htm
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Købt til frihed! 
 

Jesus siger i: 

Luk. 4 v. 18: ”Herrens Ånd er over mig, fordi han har salvet 

mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til 

fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, 

for at sætte undertrykte i frihed”. 

I Joh. 6 v. 28 spørges: ”Hvad skal vi, for at vi kan gøre 

Guds gerninger?” Jesus svar herpå er: ”Guds gerning er 

den, at I tror på ham, han har udsendt”. 

Ved din tro på Jesus Kristus er du sat i frihed og ikke 

gennem gode gerninger, som mange kristne fortsat stræber 

efter at blive anerkendt for. Skal vi da være ligeglade med 

vores adfærd? Nej, 1. Kor. 10 v. 23 - 24 fortæller os: ”Alt er 

tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt 

bygger op. Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men 

det, som er til bedste for andre”. 

Bibelen beder os leve efter Guds ord. Jesus er vejen, 

sandheden og livet og det er ved hans ord, at vi bliver sat i 

frihed. Jo mere vi tør tro på og overgive os til hans ord og 

løfter i bibelen, jo mere frihed vil vi opleve i vores liv – 

Jesus vil træde frem i dig. 

I Joh. 8. v. 31 – 36 står: ”Jesus sagde nu til de jøder, som 

var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I 

sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, 

og sandheden skal gøre jer frie.« De svarede ham: »Vi er 

Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. 

Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?« Jesus svarede 

dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør 

synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for 

http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/luk/ch4/v18.htm
http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/1kor/ch10/v23.htm
http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/joh/ch8/v31.htm
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evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis, altså Sønnen får 

gjort jer frie, skal I være virkelig frie”. 

Vi synder alle, når vores følelser, handlinger og tanker ikke 

er i overensstemmelse med bibelens ord. Dette binder os til 

en ånd af trældom. Jesus har lovet os frihed. 

Lad os ikke falde i den fælde, der hedder trældom. Trældom 

som vi dels påfører os selv og dels andre ved at sætte os 

selv og hinanden under loven. 

Vi kristne har frygtelig travlt med at se splinten i andres 

øjne og ikke bjælken i vores egne øjne – Gud har vist dette, 

for det står i bibelen! Matt. 7 v. 3.: ”Hvorfor ser du splinten 

i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit 

eget øje?” 

Dette bevirker, at vi binder os selv og vores brødre og 

søstre til en ånd af trældom. I stedet for at rette 

pegefingeren mod vores næste bør vi se på os selv.  

Men der er ingen fordømmelse for de, der er i Jesus 

Kristus: Rom 3 v. 21 – 24:  

”Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet 

af loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus 

Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel; for alle har 

syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent 

gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus 

Jesus”. 

Vi har intet at prale af, vi har intet at lade hinanden høre for 

og intet har vi fortjent. Ufortjent er vi blevet sat i frihed ved 

troen på Jesus Kristus. 
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Hvad er det, der er med til at forhindre, at vi kristne rejser 

os op og tager det, som allerede er blevet os givet ved 

troen på Jesus Kristus? 

Hvorfor lever så mange kristne i ”undertrykkelse” og 

selvfordømmelse? Jesus lever i os, hans kraft lever i os – 

han opstod fra de døde - og den opstandelseskraft lever i 

os. Hvorfor ser vi den ikke træde frem i mange flere 

kristne? 

Et par af årsagerne er, at store dele af Kristi legeme er 

underlagt en ånd af religiøsitet, farisæisk ånd og en ånd af 

janteloven.  

Disse ånder styrer Kristi legeme mere end Jesu kærlighed 

og frihed styrer Kristi legeme her i Danmark. Alt dette 

medfører et liv i trældom. Ved sin død på korset satte Jesus 

os i frihed fra dette. Lad os gribe denne frihed.  

Når disse ånder får tag i os, bliver vi fordømmende, 

hovmodige, stolte og undertrykkende over for os selv og 

andre.  

Når vi undertrykker os selv og andre, undertrykker vi 

Kristus i os og i andre. Vi forhindrer hans herlighed, hans 

kraft og styrke i at komme frem i os selv og i vores næste. 

Lad os ransage vores handlinger, tanker og følelser. Overlad 

frimodigt det til ham, som ikke er i overensstemmelse med 

bibelens ord. Bed ham om at forløse dig og gå da glad 

videre. Tro på at han vil sætte dig fri. Han fordømmer dig 

ikke. Når vi overgiver vores synder til ham (synd er 

manglende tro på hans ord), så bliver vi sat fri for ånden af 

trældom.  

Helligånden vil gøre arbejdet i dig. Es. 25 v. 12 fortæller os: 

”Han bryder dine stejle fæstningsmure ned, han jævner 

dem med jorden så de ligger i støvet”. 

http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/es/ch25/v12.htm
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Også misundelsens ånd lever i bedste velgående i Kristi 

legeme. Også dette skete dengang som nu. 

Luk. 22 v. 24 – 27: ”De kom også i strid om, hvem af dem 

der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem: 

»Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver 

magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke 

være; men den ældste blandt jer skal være som den 

yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst: 

den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke 

den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, 

der tjener”. 

Sidder du til bords eller tjener du? 

Jesus beder os om ikke at kigge på hinanden, men at vi 

hver især holder vores blik på ham. Vi læser dette i:  

Joh. 21 v. 20 – 22: ”Da Peter vendte sig om, ser han den 

discipel følge efter, som Jesus elskede, og som ved måltidet 

havde siddet lige ved siden af ham og spurgt: Herre, hvem 

er det, der skal forråde dig? Da nu Peter så ham, sagde han 

til Jesus: »Herre, hvad så med ham?« Jesus sagde til Peter: 

»Hvis jeg vil, at han skal leve, til jeg kommer, hvad angår 

det så dig? Følg du mig!«” 

Følg ham, hold fokus på ham i alle situationer. 

Tillad Kristus at komme frem i dig og i andre. Lad os frydes 

over at se Jesu virke gennem vores brødre og søstre i 

stedet for at måle os med hinanden og fylde os med ånden 

af misundelse. Hvis vi lader Helligånden komme frem i os, 

vil der ikke være plads til misundelse i Kristi legeme – kan 

Jesus misunde Jesus? 

http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/luk/ch22/v24.htm
http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/joh/ch21/v20.htm
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Stil dig i tro til, hvad Jesus har lovet dig og lad ikke andre 

stjæle dine gaver. Dine gaver er ikke betinget af, hvad du 

”fortjener”; bibelen fortæller os tydeligt, at vi intet kan gøre 

os fortjent til, men at vi får, hvad vi stiller os i tro til. Matt. 

21 v. 22: ”Alt, hvad I beder om i jeres bønner, skal I få, når 

I tror”.  

Lad os tjene Herren og hinanden. Lad os sammen binde 

ånden af religiøsitet, den farisæiske ånd og ånden af 

janteloven, som hærger Kristi legeme, og lad os løse Kristi 

herlighed over os. 

Når vi beder Jesus om at binde ånder, følelser, tanker m.m. 

for os og i os, er det vigtigt, at vi erstatter det gamle med 

noget nyt, nemlig Guds ord i os.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/matt/ch21/v22.htm
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Gud elsker dig ! 
 

Gud elsker dig. 

”Med evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer jeg 

min troskab mod dig”.                                   Jer. 31 v. 3 

 

Du kan bede om, at Gud må vise dig sin store kærlighed til 

dig. Mange af os føler os ikke fortjent til at modtage en så 

stor kærlighed, som den Gud viser os. Og vi kan have svært 

ved at forstå den, indtil vi en dag oplever den. Vi 

mennesker har en tendens til at se og forstå Gud ud fra den 

erfaring, vi har med os fra vores forhold til vores forældre 

og medmennesker. Måske har du oplevet svigt fra dine 

forældre eller fra mennesker, som du har elsket og stolet 

på, og du kan måske derfor have svært ved, at forholde dig 

til en Gud som aldrig svigter. 

Måske har du en skyld- eller skamfølelse over noget, som 

du har oplevet eller over noget som du har gjort forkert og 

som du ikke har fået tilgivet dig selv for. Ud fra dette kan 

du få en fejlagtig oplevelse af ikke at fortjene den 

kærlighed, som Gud har til dig. 

Men Gud elsker dig, han svigter dig aldrig, og jeg vil her 

dele min oplevelse med dig omkring at se og mærke hans 

store kærlighed og fuldstændige tilgivelse til os mennesker. 

Dette selvom vi langtfra altid lever op til vores egne 

forventninger om, hvordan vi gerne vil være og opføre os.  
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Paulus skriver i Rom. kap. 7 v. 15 – 16: ”Det, jeg vil, det 

gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg”. Mon ikke vi er 

mange, der kan nikke genkendende til dette? 

Jeg havde i en periode bedt Gud om, at han måtte vise mig 

sin kærlighed til mig, så jeg kunne forstå den. Følgende 

skete: 

Jeg oplevede en dag en episode omkring en kirkelig leder, 

som ud fra mit skøn sagde et, men gjorde noget helt andet i 

praksis. Jeg fordømte situationen ved at tale om den til 

andre. Bibelen siger i Rom. 2 v. 1 – 2: ”Derfor har du ingen 

undskyldninger, du menneske, som dømmer, hvem du så 

er. For med din dom over andre fordømmer du dig selv; du, 

der dømmer, gør jo selv det samme”. Men glemt var dette 

skriftsted og vred var jeg. Og jeg udtrykte min vrede med 

store bogstaver over for min mand og en veninde, som var 

på besøg hos os.  

Om aftenen blev jeg overmandet af en frygtelig 

skyldsfølelse og gik i seng med rigtig dårlig samvittighed – 

”ganske som fortjent”, tænkte jeg og bad Jesus om 

tilgivelse. Jeg vågnede op midt om natten og i mørket 

befandt jeg mig i en dyb tilstand af fred og glæde. Jeg 

nåede at tænke ”Hvordan kan det være?”, da en stemme 

kom til mig: ”Her ser du min kærlighed til dig”. Foruden 

denne ubeskrivelige tilstand af dyb fred og glæde blev jeg 

vist et stort hvidt lys. Jeg blev opmærksom på, at der ingen 

pletter var i lyset overhovedet, det var skinnende rent. Jeg 

vidste uden at spørge om det, at Gud her viste mig, 

hvordan han så mig. Ren og uden pletter. Jeg måtte 

erkende sandheden i følgende skriftsted: 

”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, 

så han tilgiver os vore synder og renser os for al 

uretfærdighed”.   1. Joh. 1 v. 9 
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 Guds kærlighed er også til dig. 

 

Gud har en plan med dit liv ! 
 

 ”Da Jesus gik langs Galilæa Sø, så han to brødre, Simon 

kaldet Peter og hans bror Andreas, i færd med at kaste net i 

søen; for de var fiskere. Han sagde til dem: »Kom og følg 

mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.« De lod straks 

garnene være og fulgte ham. Da han gik videre, så han to 

andre brødre, Jakob, Zebedæus' søn, og hans bror 

Johannes, i båden sammen med deres far Zebedæus i færd 

med at ordne deres garn. Han kaldte på dem, og de forlod 

straks båden og deres far og fulgte ham.”   

Matt. 4 v. 18 – 22 

Jesus beder dig her om at følge ham og så vil han gøre dig 

til menneskefisker. Jeg oplever, at mange kristne ikke har 

taget dette budskab helt til sig. Ja siger vi, men vil vi følge 

Jesus, som han fulgte Gud? Vil du omvende dig og give dit 

liv til Gud? 

At omvende sig er at vende sig væk fra noget. De fleste 

kristne har vendt sig bort fra de oplagte synder som druk, 

hor, løgn, snyd og bedrag – altså fra det, der åbenlyst 

driver folk til fald. Men er du omvendt i dine tanker, i dit 

sind, omkring dine ønsker og dine behov? 

Hvis du skal omvende dig, som Jesus beder dig om, skal du 

vende dig helt bort fra alt det verdslige: Verdens måde at 

løse problemer på, verdens måde at tænke på, verdens 

måde at regne sig frem til resultater på. Du skal bort fra, 

hvad du ønsker dig, bort fra hvordan du ønsker dig, at 
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tingene skal se ud, bort fra hvordan din fremtid skal se ud. 

Er du parat til at følge Jesus? – hvis du svarer ja til dette, 

må du dagligt bede Jesus om at lede dig ind i hans plan: 

Guds plan for hver enkelt af os. 

”for hvad Faderen gør, det samme gør også Sønnen.” 

   Joh. 5 v. 19 

”Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke 

værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er 

mig ikke værd.”   Matt. 10 v. 37 

Jesus beder dig her om at bryde gamle familiemønstre, at 

bryde traditioner, at bryde vaner, at bryde dette at ”i vores 

familie plejer vi” og ikke mindst, at bryde dine sædvanlige 

mønstre omkring håndtering af problemer, når du står over 

for en opgave. Du skal tænke som Jesus, handle som Jesus 

og tro som Jesus. 

Jesus beder dig om at følge ham. Han beder dig om at lære 

Gud at kende, som han kender sin far, og han beder om, at 

du må følge den plan, som Gud har for dig. Ikke mors og 

fars planer og drømme om, hvad de ønsker for dig. Ikke 

dine drømme om, hvad DU gerne vil med dit liv - men bed 

sådan: ”Gud, åbenbar din plan for mig”.  

Hvordan får du Gud til at åbenbare sin plan for dig? 

Gennem bøn. ”bed uophørligt,”  1. Thess. 5 v. 17   

Bed uophørligt siger bibelen – vær i konstant bøn, bed Gud 

om, at hans plan for dig må åbenbares. 

I 2. Mos. 39 v. 1 – 31 beskrives fremstillingen af en 

præstedragt helt ned i mindste detalje, og i vers 5 står der: 

”sådan som Herren havde befalet Moses”. 
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I 2. Mos. 39 v. 32 - 43 læser du om, at fuldførelsen af 

arbejdet på Åbenbaringsteltets bolig var fuldført ganske, 

som Herren havde befalet Moses. 

Fra 2. Mos. 35 - 39 læser du om, hvordan Gud ønsker, at 

Åbenbaringsteltets bolig skal bygges. Du kan læse om mål, 

om træsorter, om hvilke håndværkere Gud ønsker at 

indsætte og på hvilke poster. Laaange, laaange og kedelige 

beskrivelser – helt ærligt, har du nærlæst disse beskrivelser 

bogstav for bogstav, linje for linje? 

Måske ikke, men ved du hvad? Gud er den samme i dag 

som dengang. Gud har en plan, som han har styr på – uden 

din indblanding. Din indblanding forstyrrer hans plan. Du er 

hans hænder og fødder på jorden. Hvis du krydrer hans 

planer med dine egne interesser, så er det ikke længere 

Guds plan, men din.   

Og du kan hurtigt falde i. 

Jeg vil fortælle dig følgende historie: 

En kvindelig bekendt søgte profetisk hjælp og forbøn i en 

kirke i forbindelse med problemer i sit ægteskab. Kvinden 

var faktisk så træt af ægteskabet, at en skilsmisse ikke 

syntes langt væk. Under profetien fik hun belyst hvilke 

områder af hendes ægteskab, der trængte til en god gang 

oprydning. Hun fik endvidere belyst hvilke områder af 

ægteskabet, der tilkom hende at tage ansvar for. 

Forbederen så, at hvis der ikke blev arbejdet på 

problematikkerne i ægteskabet, var der stor sandsynlighed 

for, at det ville ende med en skilsmisse. Kvinden kunne fint 

forholde sig til det hele, men specielt havde hun bidt mærke 

i, at muligheden for en skilsmisse var inden for rækkevidde.  
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Jeg så en forvirring over denne kvinde, som ikke skulle 

være der. 

Jeg kontaktede en leder i kirken om dette, hvad var der 

gået galt? Vi kunne ikke umiddelbart se det, da der intet 

ukorrekt var blevet sagt. Kvinden selv sagde, at det, som 

jeg tidligere havde profeteret til hende om, var fuldstændig 

identisk med, hvad hun nu havde fået at vide. Så der var 

intet nyt, der kunne forvirre hende. 

Om natten kom Gud til mig: Han viste mig, at den 

forvirring, som jeg så over kvinden, var korrekt. Hvad var 

gået galt?   

Gud viste mig, at vi kristne ofte taler med to tunger. 

Vi taler og rådgiver om, hvad biblen siger og blander det så 

med vores erfaringer fra verden. Gud går ikke ind for 

skilsmisser, han har velsignet ægteskabet og lovet, at han 

vil gøre ægtefolk til et kød: ”de to skal blive ét kød” står der 

i Matt. 19 v. 5, og det er dét håb, vi skal tale om under 

ægteskabsrådgivning. Begynder vi at tale verdens 

erfaringer ind over, så flytter vi fokus væk fra, hvad Gud 

lover os.  

Gud ønsker ikke, at vi blander hans forordninger sammen 

med verdens erfaringer. De to ting passer ikke sammen. I 

Es. 55 v. 8 står: ”For jeres planer er ikke mine og jeres veje 

er ikke mine veje, siger Herren”. 

3. Mos. 19 v. 19 siger: ”I skal holde mine love. Du må ikke 

lade to slags husdyr parre sig med hinanden, du må ikke 

tilså din mark med to slags korn, og du må ikke bære tøj, 

der er vævet af to slags garn”. Altså skal vi ikke blande 

Guds visdom med verdens erfaringer.  

I Matt. 9 v. 17 står: ”Man fylder heller ikke ung vin på 

gamle lædersække; for så sprænges sækkene, og vinen går 

http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/es/ch55/v8.htm
http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/3mos/ch19/v19.htm


 

 

                                                                                    

25 

 

til spilde, og sækkene ødelægges. Nej, man fylder ung vin 

på nye sække, så bevares begge dele”. 

Hvis du blander Guds ord med verdens ord og 

betragtninger, så flytter du fokus fra hans ord, du tager 

kraften ud af hans ord og løfter. Ordet er det fundament, 

som du skal bygge hans rige på. Hans ord er det 

fundament, som skal få verden til at ændre sig. Guds ord er 

det fundament, som skal bortdrive al mørkets magt over dig 

og dine medmennesker. Hans ord skal ikke blandes med 

ord, der tilhører verden = mørket. 

Ords. 18 v. 21: ”Liv og død er i tungens vold, de, der er 

venner med den, nyder dens frugt”. 

Men hvad er det, Gud skal bruge os til, hvorfor er det her så 

vigtigt? 

Matt. 9 v. 37 - 38 siger: ”Høsten er stor, men arbejderne er 

få. Bed derfor høstens Herre om at sende arbejderne ud til 

sin høst”. 

Arbejderne er dig og den kristne menighed, som Gud skal 

bruge som hjælp til, at hans plan lykkes. Du skal lykkes 

først, herefter menighederne sammen. Der står i skriften, at 

arbejderne er få. Jesus vidste, at arbejderne i Guds rige 

ville blive få. Kun få mennesker vil vende sig helt om til 

ham. Kun få mennesker vil aflægge deres tanker, deres 

sind, deres behov, ønsker, drømme, deres ideer m.m. for at 

følge Jesus – for at følge Guds plan. 

Hvad er høsten? 

Mennesker. Sønderrevne mennesker, iturevne mennesker, 

mennesker som mørket har grebet. Når der kommer 

vækkelse, er det ikke nok at hjælpe mennesker til troen på 

http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/ordsp/ch18/v21.htm


26 

 

Jesus Kristus. Vi må være villige til at gå meget længere 

sammen med dem. Elske dem, bede sammen med dem, 

undervise dem og bruge tid sammen med dem. 

”Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste 

i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og 

helbredte al sygdom og lidelse. Da han så folkeskarerne, 

ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne 

som får uden hyrde. Da sagde han til sine disciple: »Høsten 

er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at 

sende arbejdere ud til sin høst.«”   

   Matt. 9 v. 35 – 38 

Høsten er stor. Vi kan bare tage et kig rundt omkring i 

vores egne byer, så vil vi få øje på mennesker, som har 

brug for at blive sat i frihed 

Og hvorfor er det så vigtigt, at du står på Guds ord? At du 

ikke lægger til eller trækker fra?  

Joh. 8 v. 31 – 32 siger: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig 

mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og 

sandheden skal gøre jer frie.« 

Kun sandheden sætter fri, derfor er det så vigtigt, at du kun 

taler Guds ord ind i mennesker, der har brug for at blive sat 

fri. Hvis du blander Guds ord med verdens betragtninger, 

skaber du forvirring. Hvis mennesker har brug for at blive 

sat fri, har de brug for en sandhed, der kan forløse dem. De 

har ikke brug for valgmuligheder, som vil holde dem fast i 

deres forvirring. De har ikke brug for udsigter til noget 

andet end det, Gud lover dem i bibelen. 

Hvis du prøver at mærke efter i dig selv, så vil du opleve, at 

det vil give dig fred at stå på Guds ord og ufred at drage 

andre konklusioner ind over – uanset hvad dine erfaringer 

fortæller dig. Hvis mennesker kommer frem med, hvad de 
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tror der vil ske ud fra tidligere erfaringer og disse erfaringer 

ikke stemmer overens med Guds ord, kan vi afvise dem ved 

at sige: ”ikke hvis du beder Gud ind over”, og det er det 

budskab, som du skal holde fast i. 

»Det skal ske jer, som I tror.«  Matt. 9 v. 29 

Og Guds plan står i Matt. 28 v. 19 – 20 Missionsbefalingen: 

”Gå derfor hen og gør alle folkeslag 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.” 

Bed Helligånden om at fylde dig og bed ham om at 

åbenbare sandheden for dig og huske dig på Guds ord. 
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At føre troen ud i praksis ! 
 

Det er som om, vi kun kan være kristne i de bygninger, som 

vi kalder kirke. Men kirken har aldrig været ment som en 

bygning. Kirken er dig. Mange kristne sidder og venter på, 

at himlen en dag vil falde ned over dem og så er de vupti fri 

til den tjeneste, som de føler sig kaldet til. Mange kristne 

sidder og venter på, at deres ledere får øje på dem og 

rejser dem op til tjeneste. Men ved du hvad? Vi sidder og 

venter på det, som vi allerede har fået. Jesus Kristus bor i 

dig via Helligånden. 

”I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab 

med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en 

fjende af Gud. Eller tror I, det er tomme ord, når Skriften 

siger: »Med nidkærhed længes Gud efter den Ånd, han har 

givet bolig i os.«”   

   Jak. 4 v. 4 - 5  

Gud bor ikke i et hus af sten, han bor i dig. Og det kan godt 

være, at Gud har vist dig, at han har store forventninger til 

dig. At Gud har vist dig, at der venter dig noget stort. Men 

alt starter i det små. Alt starter med det, du allerede har 

fået.   

Guds egen Ånd i dig. 
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Jesus vidste, at han intet kunne gøre uden Faderen. Hvor 

meget foretager du dig uden at have Gud med dig? Hvor 

mange beslutninger tager du uden at have Gud med dig? 

Hvor mange relationer forholder du dig til uden at have Gud 

med dig? Jesus kunne ikke og han erkendte det. 

”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Sønnen kan slet intet gøre 

af sig selv, men kun det, han ser Faderen gøre; for hvad 

Faderen gør, det samme gør også Sønnen”. 

Joh. 5 v. 19 

 

Jesus vidste, at han var afhængig af sin fader. Jeg ved, at 

Gud ønsker, at du gør dig afhængig af ham gennem 

Helligånden og dette i alle ting som du foretager dig. 

”Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i 

Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham! ” 

   Kol. 3 v. 17 

 

Venter du på, at ”få lov til at rejse døde op og til at helbrede 

de syge”? Forståeligt nok, for det er fantastisk at se 

Helligåndens kraft manifestere sig. Men Gud er så meget 

mere for dig. Gud er overnaturlig på alle områder af dit liv. 

”Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved 

Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve” 

   Rom. 8 v. 17  

Jeg vil her dele nogle vidnesbyrd med jer: 

Min datter bruger Gud på sit arbejde. Hun er bioanalytiker 

og hun undersøger urinprøver fra spædbørn, der er født 

med forskellige sygdomme. Før hun tester urinprøverne, 

beder hun Helligånden ind over i Jesu navn. På få måneder 

har hendes prøver vist 7 sjældne diagnoser med en så stor 
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tydelighed, at ekstra prøver er unødvendige. Det er meget 

usædvanligt og afdelingen undrer sig over hendes resultater 

– som jo er Guds resultater. 

Gud er verdens bedste bioanalytiker. 

En kvinde bad mig om hjælp en dag, hun skulle møde i 

retten. Hendes eksmand forsøgte at ribbe hendes firma for 

penge. Jeg bad for hende kort efter retssagens begyndelse. 

Jeg bad om, at Helligåndens kraft måtte komme ind over 

retssalen, at enhver, der var til stede i denne retssal, måtte 

blive rørt af Guds Ånd og at Guds vilje måtte ske ved Jesu 

Kristi navn. Kvinden var meget nervøs ved retssagens 

begyndelse, men pludselig – fortæller hun – ”blev jeg helt 

rolig og det føltes, som om alt i retssalen ændrede sig”. 

Eksmanden mistede derimod fokus og kunne slet ikke svare 

på det, der blev spurgt om. Advokaten spurgte 

efterfølgende kvinden om, hvad der var sket under 

retssagen, for han havde tydeligt kunne mærke en pludselig 

forandring i lokalet. Kvinden fik medhold i sagen. 

Gud er verdens bedste dommer og forsvarsadvokat.  

Mon ikke også Gud er verdens bedste pædagog, postbud, 

chauffør, sælger m.m.? 

Hvordan kan du overbevise verden om den vidunderlige 

kraft, du har fået af Gud ved troen på Jesus Kristus, hvis du 

ikke lever det ud i din dagligdag? Hvis du kæmper for dine 

resultater som mange andre, hvis din økonomi er helt i 

bund, hvis du slides med sygdomme eller er i konflikt med 

andre mennesker? 

Dit liv synes måske i perioder at være mere besværligt end 

før du blev kristen. Hvorfor? Fordi du har sagt ja til, at Jesus 

nu er herre i dit hus – i dit liv. Derved går du ind i en 

proces, hvor det verdslige i dig må dø. Hvor dine gamle 

vaner, tankemønstre, følelser og drømme må dø for, at Gud 
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kan komme igennem til dig med hans planer og hans 

overnaturlige kraft. En proces, hvor du i højere og højere 

grad må gøre dig afhængig af hans kraft og visdom i stedet 

for dine egne kundskaber. 

”Når I med Kristus er døde fra verdens magter, hvorfor 

underkaster I jer så påbud, som om I levede i verden:” 

                Kol. 2 v. 20 

Men vi kristne er da de mest levende døde, jeg har set. Vi 

kæmper med næb og klør for at holde fast i tingene, som de 

var, før vi blev kristne. Vi kæmper for at beholde vores job, 

vi kæmper for vores økonomi, vi kæmper for at holde os 

gode venner med mennesker, som måske ikke engang er 

gode for os at være sammen med. Vi kæmper for vores 

egne meninger og for at få vores egen vilje igennem. Om 

søndagen går vi kirke og beder Gud om, at hans vilje må 

ske! 

Vi er bange for den død, hvor vi skal aflægge os det gamle. 

Den død som jo i virkeligheden bringer os frem til et liv i 

lethed og frihed. Den frihed som Jesus har købt os til med 

sit liv - så alt hvad vi fremover skal gøre, kan vi gøre i 

fællesskab med Ånden. 

”Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme 

ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske 

faders vilje”.   Matt. 7 v. 21 

Bed før du beslutter dig for noget, bed om at Gud i Jesu 

navn må åbne de rigtige døre for dig og vent med at handle 

indtil det sker. Bed Helligånden ind over alt, hvad du gør dit 

arbejde, din madlavning, når du passer dine børn, kører i 

din bil, m.m. 
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Jesus siger: »Enhver plante, som min himmelske fader ikke 

har plantet, skal rykkes op med rode.«     

Matt. 15 v. 13

   

Prøv at tage dette helt bogstaveligt: At alt, hvad der er 

bygget op af mennesker, må dø, for at Guds plan kan blive 

udført. At alt, hvad du gør i egen kraft, er i fare for at dø, 

fordi kun det ,som Gud har forordnet, skal bestå. 

Du skal ikke være bange for denne proces. Det kan se ud, 

som om du mister alt, som om alt bliver taget fra dig. Men 

Gud har hånd om det. Han har lovet dig, at når du først har 

søgt hans rige, så vil alt andet blive givet dig.  Åh, kunne vi 

mennesker dog bare se og forstå den fantastiske gave, som 

Gud her tilbyder os. 

Jo mere du kæmper imod i denne proces, jo længere tid 

tager processen, lad dig ikke blive som israelitterne i 

ørkenen – 40 år tog det dem at nå til det forjættede land. 

Det land som Gud lovede sine folk dengang som i dag. Tak i 

stedet Gud for, at han viser dig, hvad der ikke kommer fra 

ham. Tak ham for det, som han bryder ned i dit liv. Pris 

ham for at han hjælper dig med at bryde døde gerninger 

ned, for i samme proces tilbyder han dig at bygge nyt op 

ved Helligåndens hjælp.  

”For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev som 

lysets børn, for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed 

og sandhed; lad kun det gælde, som behager Herren, og 

tag ikke del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør 

dem. For man skammer sig ved blot at nævne, hvad de gør 

i det skjulte, men alting kommer for dagen, når det afsløres 

af lyset. For alt, hvad der kommer for dagen, er lys. Derfor 

hedder det: 

 

Vågn op, du som sover, 
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stå op fra de døde, 

og Kristus vil lyse for dig”.  

    Ef. 5 v. 8 - 14 

”Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han 

har tro, men ikke har gerninger”?   

   Jak. 2 v. 14 

 

 

 

 

Skriftsteder - Gud er 

Yahweh-Sabbaoth 

Hærskares Herre 

1. Sam. v. 1 - 3 

 

Tak Herre, at: 

 

Du er Hærskarers Herre, han som troner på keruberne 
   1. Sam. 4 v. 4 

Hærskarers Gud er med mig  

                  2. Sam. 5 v. 10 
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Du er Hærskarers Herre og ærens konge       

          Sal. 24 v. 10 

 

Hærskarers Herre, min konge og min Gud har en 
vidunderlig bolig til mig. Sal. 84 v. 2 

 

Du er Hærskarers Gud og din trofasthed omgiver dig
            Sal. 89 v. 9 

 

 

 

 

 

El-Shaddai 

Gud den almægtige 

1. Mos. 17 v. 1 - 20 

 

Tak Herre, at: 

 

Du ikke kun er Gud her på stedet, men at du også er 
Gud langt borte  Jer. 23 v. 23 

 

Du er Herren, min Gud, og at dine bud gælder over 
hele jorden   1. Krøn. 16 v. 14 
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Du er frygtindgydende over alle guder 

   1. Krøn. 16 v. 25 

 

Du rejser mig, når jeg er svag, og løfter mig, når jeg 

er fattig   1. Sam. 2 v. 8 

 

Intet er umuligt for dig  Luk. 1 v. 37 

 

 

 

 

 

 

 

Yahweh-Raphah 

Herren, der læger dig 

2. Mos. 15 v. 26 

 

 

Tak Herre, at: 

 

Du gør mig levende, og at det er dig, der læger mig
   5. Mos. 32 v. 39 
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Du læger mig, når mit hjerte er knust, og du forbinder 

mine sår          Sal. 147 v. 3
  

 

Du helbreder mig, når jeg er sønderslået  

           Es. 30 v. 26
  

 

Du heler mine sår og læger mig efter mine slag
   Jer. 30 v. 17 

 

Du bringer mig på fode når jeg er hjælpeløs 
          Sal. 147 v. 6 

 

 

Yahweh-Shammah 

Herren er her 

Ez. 48 v. 35 

 

Tak Herre, at: 

 

 Du er med mig, når jeg er med dig  

   2. Krøn. 15 v. 2 

 

Hvis jeg søger dig, finder jeg dig  
    2. Krøn. 15 v. 2 
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Du vil være med mig og bevare mig overalt, hvor jeg 
går     1. Mos. 28 v. 15 

 

Du er en Gud, der ved alt  
   1. Sam. 2 v. 3 

 

Du er nær ved mig, når jeg råber til dig  
    Sal. 145 v. 18 

 

 

 

 

 

El-Olam 

Evig Gud 

Es. 40 v. 28 

 

Tak Herre, at: 

 

Du er konge for evigt og altid  
   Sal. 10 v. 16 

 



38 

 

Dine råd står fast til evig tid, dine planer varer i slægt 

efter slægt   Sal. 33 v. 11 

 

Din trofasthed varer til evig tid  
   Sal. 136 v. 25 

 

Alle, der søger tilflugt hos dig, skal glæde sig, de skal 
juble til evig tid   

   Sal. 5 v. 12 

 

Jeg altid kan stole på dig, du er en evig klippe 

   Es. 26 v. 4 
 

 

 

 

El-Roi 

Gud, der ser 

1. Mos. 16 v. 13 

 

Tak Herre, at: 

 

Du vil forbarme dig over mig, når du ser, at kræfterne 

svinder og hører fuldstændigt op  
   5. Mos. 32 v. 36 

 

Du ser på mit hjerte    
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Sam. 16 v. 7 

 

Du ser og vil føre min sag og skaffe ret over mig 

Sam. 24 v. 16 

 

Du ser ned fra himlen, og ser alle mennesker 

          Sal. 33 v. 13 

 
Du ikke dømmer efter hvad dine øjne ser, men 

dømmer os svage med retfærdighed og fælder 
retfærdig dom over os hjælpeløse.                  

Es. 11 v. 3 - 4 

 

 

 

 

Yahweh-Yireh 

Herren, der giver 

1. Mos. 22 v. 14 

 

Tak Herre, at: 
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Du giver mig kraft, når jeg er udmattet, og styrke, når 

jeg er kraftløs         Es. 40 v. 29
   

Du har givet mig sejren ved vor Herre Jesus Kristus
    1. Kor. 15 v. 57 

Du har givet mig evigt liv  
   1. Joh. 5 v. 11 

 

Du har givet mig et nyt hjerte og en ny ånd i mit indre 
          Ez. 36 v. 26 

 

Du giver visdom, kundskab og forstandighed        
   Ord. 2 v. 6 

 

 

 

 

Yahweh-Tsidkenu 

Herren er min retfærdighed 

Jer. 23 v. 6 

 

Tak Herre, at: 

 

Du gengælder min retfærdighed og trofasthed 

                               2. Sam. 22 v. 25  
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Du er retfærdig på alle dine veje  
        Sal. 145 v. 17 

 

Din frelse varer til evig tid og din retfærdighed aldrig 
hører op       Es. 51 v. 6 

 

Du bringer din retfærdighed nær og at den ikke er 
langt borte     Es. 46 v. 13 

Du øver retfærdighed og ret mod alle undertrykte
   Sal. 103 v. 6 

 

 

 

 

 

 

Yahweh-Nakeh 

Herren, der slår det onde 

Ez. 7 v. 9 

 

Tak Herre, at: 
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Du, når nogen planlægger ondt imod mig, siger: ”Det 

skal ikke lykkes, det skal ikke ske”        

Es. 7 v. 7 

 

Du tilgiver mig mine synder, når jeg vender mig om 

fra mine onde veje   2. Krøn. 7 v. 14 

 

Du ikke holder af uret og ikke giver den onde husly

               Sal. 5 v. 5 

 

Du hjælper mig, når de onde nærmer sig for at 
fortære mig, at de, som er mine fjender og 
modstandere, skal snuble og falde         

Sal. 27 v. 2 
 

 

Du sørger for, at jeg roligt kan se på mine fjender og 
høre om de onde, der står mig imod 

   Sal. 92 v. 12 
 

Yahweh-Raah 

Herren er min hyrde 

Sal. 23 v. 1 

 

Tak Herre, at: 
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Du har været min hyrde fra den dag, jeg blev født

   1. Mos. 48 v. 15 

 

Du er min hyrde, så jeg ikke lider nød 

   Sal. 23 v. 1 

 

Du er mit skjold, og min ære, den der løfter mit hoved
              Sal. 3 v. 4 

 

Min frelse kommer fra dig og din velsignelse kommer 
over mig              Sal. 3 v. 9 

 

Det er din velsignelse, der gør mig rig og at slid intet 
føjer til      Ord. 10 v. 22 

 

 

 

 

 

 

El-Elyon 

Uforlignelige, magtfulde Gud 

               1. Mos. 14 v. 19 - 22 
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Tak Herre, at: 

 

Du er den, der væbner mig med styrke og gør min vej 

fuldkommen  Sal. 18 v. 33 

 

Når du taler, så sker det  
   Sal. 33 v. 9 

 

Du frelser os fra alle vore trængsler 
   Sal. 34 v. 7 

 

Dine underfulde handlinger og planer er til gavn for 
os; ingen står mål med dig  Sal. 40 v. 6 

 

Du er min styrke, mit skjold, på dig stoler mit hjerte

   Sal. 28 v. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Yahweh`El Gmolah 

Herren er hævnens Gud 

Jer. 51 v. 56 

 

Tak Herre, at: 
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Du væbner mig med styrke til krig, du tvinger mine 
modstandere i knæ   2. Sam. 22 v. 40 

 

Du står sammen med mig mod de onde og står på min 
side mod forbryderne  Sal. 94 v. 16 

 

Du lader mig slippe bort fra mine fjender, at du løfter 
mig op fra mine modstandere og redder mig fra 

voldsmænd   Sam. 22 v. 49 

 

Du fører min sag og skaffer mig hævn 
   Jer. 51 v. 36 

 

Du bringer redning, når jeg er forfulgt                           
   Sal. 12 v. 6 

 

 

 

 

 

Yahweh-Nissi 

Herren, mit Sejrsbanner 

2. Mos. 17 v. 15 
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Tak Herre, at: 

 

Du hjælper mig, så jeg sejrer, at du tramper mine 
fjender ned          Sal. 60 v. 14 

 

Du giver mig sejr over mine fjender, du gør mine 
modstandere til skamme         Sal. 44 v. 8 

 

Den sejr, som har overvundet verden, er min tro

     1. Joh. 5 v. 4   

 

Jeg ikke sejrer ved egen kraft, for du værner dine 

fromme   1. Sam. 2 v. 9 

 

Jeg mere end sejrer på grund af ham, som har elsket 
mig       Rom. 8 v. 37 

 

 

 

 

Yahweh-Maccadeshcem 

Herren, som helliger 

2. Mos. 31 v. 13 
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Tak Herre, at: 

 

Du helliger mig, når jeg omhyggeligt følger dine love
       3. Mos. 20 v. 8 

 

Du helliger mig og at vi, der helliges, har samme fader 

og kan kalde hinanden for brødre  

Hebr. 2 v. 11 

 

Din helligdom er hos mig til evig tid 
   Ez. 37 v. 28 

 

  

Du har givet mig sabbatten som et tegn mellem dig og 

mig på, at det er dig, der helliger mig 
    2. Mos. 31 v. 13 

 

Du helliger mig ved sandheden, som er dine ord
        Joh. 17 v. 17 

 

 

 

Yahweh-Shalom 

Herren er fred 
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Dom. 6 v. 24 

 

Tak Herre, at: 

 

Du løfter dit ansigt mod mig og giver mig fred. 

   4. Mos. 6 v. 26 

 

Du skaffer mig fred til alle sider  

   1. Kong. 5 v. 18 

     

At du er den, der åbenbarer en rigdom af fred og 
tryghed   Jer. 33 v. 6 

 

Du har kaldet mig til fred.  
   1. Kor. 7 v. 15 

 

Du skænker mig fred, for alt, hvad jeg har gjort, har 
du udført for mig.   

   Es. 26 v. 12 

 

Skriftsteder til brug i situationer 

Om tro 

 

Matthæus 21 v. 19 - 22 
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Så sagde han til det: »Du skal aldrig i evighed mere bære 

frugt!« Og i det samme visnede figentræet. Da disciplene så 

det, undrede de sig og spurgte: »Hvordan kunne figentræet 

visne med det samme?« Jesus sagde til dem: »Sandelig 

siger jeg jer: Hvis I har tro og ikke tvivler, kan I ikke alene 

gøre det med figentræet, men også sige til dette bjerg: Løft 

dig op og styrt dig i havet! og det vil ske. Alt, hvad I beder 

om i jeres bønner, skal I få, når I tror.« 

Markus 2 v. 3 - 5 

Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af 

fire mand. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de 

mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor 

han var; og da de havde lavet hul, sænkede de båren med 

den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den 

lamme: »Søn, dine synder tilgives dig.« 

Markus 4 v. 37 - 40 

Og der kom en voldsom hvirvelstorm, bølgerne slog ind 

over båden, så den var lige ved at fyldes. Men Jesus lå i 

agterstavnen og sov på en hynde. Så vækkede de ham og 

sagde til ham: »Mester, er du ligeglad med, at vi går 

under?« Og han rejste sig, truede ad stormen og sagde til 

søen: »Ti stille, hold inde!« Og stormen lagde sig, og det 

blev helt blikstille. Så sagde han til dem: »Hvorfor er I 

bange? Har I endnu ikke tro?«  

 

Markus 11 v. 23 - 26 

»Sandelig siger jeg jer: Den, der siger til dette bjerg: Løft 

dig op og styrt dig i havet! og som ikke tvivler i sit hjerte, 

men tror, at det, han siger, vil ske, for ham sker det. Derfor 
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siger jeg jer: Alt, hvad I beder og bønfalder om, det skal I 

tro, at I har fået, og så får I det. Når I står og beder, skal I 

tilgive, hvis I har noget mod nogen, for at også jeres fader i 

himlene kan tilgive jeres overtrædelser. Men hvis I ikke 

tilgiver, vil jeres fader i himlene heller ikke tilgive jeres 

overtrædelser.« 

Lukas 7 v. 50 

»Men han sagde til kvinden: »Din tro har frelst dig. Gå bort 

med fred!« 

 Lukas 16 v. 10 – 13 

»Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der 

er uærlig i det små, er også uærlig i det store. 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.« 

Lukas 17 v. 5 - 6 

Apostlene sagde til Herren: »Giv os en større tro!« Herren 

svarede: »Havde I en tro som et sennepsfrø, kunne I sige til 

dette morbærtræ: Ryk dig op med rode, og plant dig i 

havet! og det ville adlyde jer.« 

Mattæus 17 v. 18 - 21 

Og Jesus truede ad dæmonen, og den fór ud af ham, og i 

samme øjeblik blev drengen rask. Da de var blevet alene, 

kom disciplene hen og spurgte Jesus: »Hvorfor kunne vi 

ikke drive den ud?« Han sagde til dem: »Fordi I har så lille 
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en tro. Sandelig siger jeg jer: Har I en tro som et 

sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg: Flyt dig herfra og 

derhen! og det vil flytte sig. Og intet vil være umuligt for 

jer. Den slags fordrives kun ved bøn og faste.« 

Jakobs brev 1 v. 6 – 7 

Men han skal bede i tro uden at tvivle; for den der tvivler, 

er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden. 

Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får noget af 

ham. 

 

Om svaghed – at falde! 

Herren er din hyrde! 

 

 5. Mosebog 28 v. 6 

Herren vil slå de fjender foran dig, som rejser sig imod dig; 

ad én vej rykker de ud imod dig, men ad syv veje skal de 

flygte fra dig. 

1. Samuel 2 v. 8 

Fra støvet rejser han de svage, 

fra skarnet løfter han de fattige, 

han sætter dem blandt fyrster 

og giver dem hæderspladsen. 

For jordens søjler tilhører Herren, 

han satte jorden på dem. 

Salmerne 145 v. 14 
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Herren støtter alle, der falder, 

og rejser alle de nedbøjede 

Salmerne 23 v. 1 - 4 

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, 

han lader mig ligge i grønne enge, 

han leder mig til det stille vand. 

Han giver mig kraft på ny, 

han leder mig ad rette stier 

for sit navns skyld. 

Selv om jeg går i mørkets dal, 

frygter jeg intet ondt, 

for du er hos mig, 

din stok og din stav er min trøst. 

Salmerne 79 v. 13 

Vi er dit folk og de får, du vogter, 

vi vil takke dig til evig tid, 

i slægt efter slægt vil vi forkynde din pris. 

Salmerne 100 v. 3 

Forstå, at Herren er Gud, 

han har skabt os, og ham hører vi til, 

vi er hans folk og de får, han vogter. 

2. Samuel 22 v. 2 

Herren er min klippe, min borg, min befrier, 

min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt, 

mit skjold, min frelses horn, min fæstning, 

min tilflugt og min frelser, som redder mig fra vold. 

Jeg råber til Herren, den lovpriste, 

og bliver frelst fra mine fjender. 
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Salmerne 18 v. 49 

du udfrier mig fra mine fjender, 

ja, du løfter mig op fra mine modstandere 

og redder mig fra voldsmænd. 

 

Om penge! 

Om forsørgelse 

Johannes evangelium 6 v. 27 

Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som 

består til evigt liv, den som Menneskesønnen vil give jer; 

for ham har Faderen, Gud selv, sat sit segl på. 

Mattæus 7 v. 7 

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så 

skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og 

den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der 

op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han 

beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder 

om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode 

gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i 

himlene, give gode gaver til dem, der beder ham! 

Malakias 3 v. 10 

Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, 

så der kan være føde i mit hus. 

Sæt mig på en prøve, 

om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer 
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og udøser velsignelse uden mål over jer, 

siger Hærskarers Herre. 

Salmerne 112 v. 1 - 6 

Lykkelig den, der frygter Herren 

og elsker hans bud højt. 

Hans afkom bliver mægtigt i landet, 

retskafnes slægt velsignes. 

Rigdom og velstand fylder hans hus, 

og hans retfærdighed består til evig tid. 

For de retskafne bryder lys frem i mørket, 

han er nådig, barmhjertig og retfærdig. 

Lykkelig den, der låner gavmildt ud 

og sørger for sin ejendom på rette måde,  

for han skal aldrig vakle. 

Altid skal den retfærdige huskes. 

Mattæus 6 v. 30 - 34 

Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i 

morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I 

lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: 

Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får 

vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og 

jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men 

søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det 

andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen 

i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der 

hører den til. Hver dag har nok i sin plage. 

  

 

 

Helbredelse! 
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Obs – ved tro og lydighed bliver du helbredt: 

5. Mosebog 7 v. 12 – 16 

 Når I hører disse retsregler og omhyggeligt følger dem, vil 

Herren din Gud bevare den pagt og troskab, han tilsvor dine 

fædre. Han vil elske dig og velsigne dig og gøre dig talrig; 

han vil velsigne frugten af dine moderliv og frugten af din 

jord, dit korn, din vin og din olie, dine oksers afkom og dine 

fårs tillæg på den jord, som han lovede dine fædre at give 

dig. Du bliver velsignet frem for alle andre folk; der skal 

ikke findes nogen ufrugtbar mand eller kvinde hos dig, og 

noget ufrugtbart dyr. Herren vil tage enhver sygdom bort 

fra dig, og ingen af Egyptens svære sygdomme, som du nu 

kender, skal han påføre dig; men han skal lade alle dine 

fjender få dem. Du skal fortære alle de folk, Herren din Gud 

giver dig; vis dem ingen barmhjertighed, og dyrk ikke deres 

guder, det er en snare for dig.  

Malakias 3 v. 20  

»Men for jer, der frygter mit navn, 

skal retfærdighedens sol stråle frem, 

under dens vinger er der helbredelse. 

I skal komme ud og springe omkring 

som fedekalve;« 

Hoseas bog 6 v.1 

Lad os vende om til Herren; 

han har sønderrevet, men han vil helbrede os, 

han har slået, men han vil læge os. 

Matthæus 15 v. 28 

http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/mal/ch3/v20.htm
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Da sagde Jesus til hende: »Kvinde, din tro er stor. Det skal 

ske dig, som du vil.« Og i samme øjeblik blev hendes datter 

rask. 

Lukas 7 v. 1 - 10 

Da Jesus havde afsluttet hele sin tale til folket, gik han ind i 

Kapernaum. Dér var der en officer, som havde en højt 

værdsat tjener, der var syg og lå for døden. Da han havde 

hørt om Jesus, sendte han nogle af jødernes ældste hen til 

ham for at bede ham om at komme og frelse tjenerens liv. 

De kom så til Jesus og bad ham indtrængende: »Han 

fortjener, at du gør dette for ham, for han elsker vort folk, 

og han har selv ladet synagogen bygge til os.« Jesus gik så 

med dem. Men da han var næsten fremme ved huset, 

sendte officeren nogle venner ud for at sige til ham: »Herre, 

gør dig ingen ulejlighed, for jeg er for ringe til, at du går ind 

under mit tag. Derfor regnede jeg mig heller ikke for værdig 

til at komme selv. Men sig blot et ord og helbred min tjener! 

Jeg er jo selv en mand, der står under kommando og har 

soldater under mig. Siger jeg til én: Gå! så går han, og til 

en anden: Kom! så kommer han, og til min tjener: Gør det 

og det! så gør han det.« Da Jesus hørte det, undrede han 

sig over ham og vendte sig om og sagde til den skare, der 

fulgte ham: »Jeg siger jer, ikke engang i Israel har jeg 

fundet så stor en tro.« Og da de, som var sendt ud, vendte 

tilbage til huset, fandt de tjeneren rask. 

 Jeremias 30 v. 17 

Jeg heler dine sår, 

læger dig efter de slag, du fik, 

siger Herren. 

For man kaldte dig den forstødte, 

det er Zion, 

som ingen søgte til. 
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Esajas bog 53 v. 4 – 5 

Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vore lidelser 

han bar. 

Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og 

knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få 

fred, ved hans sår blev vi helbredt. 

 

Diverse skriftsteder: 

 

Mod fordømmelse: Så er der da nu ingen fordømmelse for 

dem, som er i Kristus Jesus.   Rom. 8 v. 1 

Mod ensomhed: 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 v. 19 - 20 

Mod hovmod og stolthed: »Den, der er stolt, skal være 

stolt af Herren.« For det er ikke den, der anbefaler sig selv, 

der står sin prøve, men den, som Herren anbefaler.  

2. Kor. 10 v. 17 – 18 

At nedbryde tankebygninger: Nok lever vi som andre 

mennesker, men vi kæmper ikke som verdslige mennesker. 

Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til 

at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger 
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og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi 

gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus, og vi er rede 

til at straffe enhver ulydighed, når lydigheden hos jer først 

har sejret.  

2. Kor. 10 v. 3 – 6 

Ydmyghed: Men den største blandt jer skal være jeres 

tjener. Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der 

ydmyger sig selv, skal ophøjes.  

Matt. 23 v. 11 – 12 

Mod bekymringer: Gud står de hovmodige imod, de 

ydmyge viser han nåde. Ydmyg jer derfor under Guds 

stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer, og 

kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.

   1. Pet. 5 v. 5 – 7 

Mod modløshed: Derfor bliver vi ikke modløse, for selv om 

vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre 

menneske dag for dag.  2. Kor. 4 – 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                    

59 

 

 

Appendiks! 
 

I de sidste måneder har Gud gjort mig opmærksom på 

nødvendigheden af undervisning i omvendelse og 

helliggørelse.  

Rom. 2 v. 1 – 11: ”Derfor har du ingen undskyldning, du 

menneske, som dømmer, hvem du så er. For med din dom 

over andre fordømmer du dig selv; du, der dømmer, gør jo 

selv det samme. Og vi ved, at Guds dom med rette rammer 

dem, der lever sådan. Men du, menneske, som dømmer 

dem, der handler sådan, og som selv gør det samme – tror 

du, at du vil kunne flygte fra Guds dom? Eller ringeagter du 

hans rigdom på godhed og overbærenhed og langmodighed 

og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse? 

Med dit hårde og ubodfærdige hjerte samler du dig vrede på 

vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares. Han 

vil gengælde enhver efter hans gerninger: Dem, der søger 

herlighed og ære og uforgængelighed ved udholdende at 

gøre det gode, vil han gengælde med evigt liv; og over 

dem, der søger deres eget og er ulydige mod sandheden, 

men lydige mod uretten, kommer vrede og harme. Nød og 

angst rammer hvert menneske, som gør det onde, både 

jøde, først, og græker; herlighed og ære og fred får enhver, 

som gør det gode, både jøde, først, og græker. For Gud gør 

ikke forskel på nogen”. 

Vi kristne sukker, higer og længes efter mere af Jesus i 

vores liv. Vi beder for vækkelse, vi beder for tegn, undere 

og mirakler og står gang på gang frustreret tilbage: ”Gud 

har du glemt os? Hvorfor virker vores bønner ikke?”   

http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/rom/ch2/v1.htm
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Gud har ikke glemt os, ej heller har han forladt os, men Gud 

ønsker, at vi omvender os fuldstændig til hans ord. Vores 

mangel på overgivelse til hans ord gør det umuligt for ham 

at komme igennem med sin herlighed.  

4. Mos. 14 v. 19 – 25: ”Tilgiv dog i din store troskab dette 

folk dets skyld, sådan som du har båret over med dette folk 

lige fra Egypten til nu!« Herren svarede: »På din bøn vil jeg 

tilgive dem. Men så sandt jeg lever, og så sandt Herrens 

herlighed fylder hele jorden: Ingen af de mænd, som har 

set min herlighed og de tegn, jeg har gjort i Egypten og i 

ørkenen, og som for tiende gang har udæsket mig og ikke 

har adlydt mig, skal få det land at se, som jeg har lovet 

deres fædre. Ingen af dem, der har hånet mig, skal få det 

at se. Men i min tjener Kaleb var der en anden ånd; han var 

fuldt og helt med mig, ham vil jeg føre ind i det land, han 

har været i, og hans efterkommere skal tage det i 

besiddelse.”  

Vores egenrådighed, sladder blandt kristne, forkert 

rådgivning – det vil sige at kristne rådgiver deres brødre og 

søstre ud fra, hvad der synes logisk i verden og ikke efter 

bibelens ord - formaninger uden Helligåndens kærlighed og 

vejledning, forkert levevis, kiv og stridigheder blandt kristne 

og meget mere gør det umuligt for Gud at komme igennem 

til os.  

Hvis vi vil modtage vækkelse, tegn, undere og mirakler, er 

vi nødt til at omvende os, så vores gerninger stemmer 

overens med bibelens ord.  

Elsk Gud og elsk din næste, herved er hele loven opfyldt – 

men elsker vi Gud? Kærlighed er at give. Gud gav sin søn til 

verden for at frelse dig og mig. Vil du give dit liv tilbage til 

ham, der elskede dig først?  

http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/4mos/ch14/v19.htm
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Vi giver vores liv til Jesus ved frelsen – ved gennem vores 

mund at bekende Jesus som Herre - men har du gjort Jesus 

til Herre i dit liv? 

At være kristen indebærer helt bogstaveligt, at vi dør i 

kødet og lader Jesus træde frem i os via Helligånden. At vi 

gør os fri af begærets og følelsernes magt - og gennem bøn 

og samvær med Gud overlader vores liv, vores 

beslutninger, vores nutid og fremtid til ham i tryghed og 

glæde, som der står skrevet.  

Det starter med dig. Det starter med, at du lærer Jesus 

Kristus kærlighed til dig at kende. Uden kendskab til Jesus 

kærlighed til dig bliver troen en død tro. Kendskabet til 

Jesus store kærlighed vil lede os ind i et ønske om 

fuldstændig overgivelse til ham. Længslen efter hans 

nærvær og oplevelsen af, at han virkelig er der for dig, vil 

automatisk give dig en længsel efter at leve et liv i 

hellighed. Din længsel vil blive besvaret og med hjælp fra 

Helligånden vil du blive frigjort fra de erfaringer, som du har 

taget med dig fra verden. 

Jo mere fri du gør dig af verdens tanker, begær og 

fordømmelser, jo mere vil Guds egen Ånd fylde dig. Tænk 

dig et liv hvor alt lykkedes for dig – fordi du nu er fri for 

indre støj og bekymringer og i stedet hører Helligåndens 

vejledning til dig. Et liv i fred, hvor du tør bie på Herren og 

vente med at handle til han siger gå – Hvor du ved, at du 

ved, at herren vil gribe ind i dit liv, når tid er – Og imens? 

Imens kan du i fred og ro nyde dit liv og bruge mere tid 

sammen med din Herre, Jesus Kristus.  

Tamarra Bot, august 2009 
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Om forfatteren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamarra Bot 

Tamarra Bot blev i foråret 2003 rørt af Guds hånd. Gud 

kaldte på hende og bad hende om at overgive sig til ham.  

Tamarra sagde ja og blev ledt til at tage kontakt med 

Impact Church i Roskilde. Tre måneder efter denne 

oplevelse mødte hun profet Harold Eatmon fra USA og 

gennem ham fik hun bekræftet, at Gud havde kaldet hende 

til en profetisk tjeneste.  

Tamarra Bot er oprindelig uddannet socialpædagog og 

psykoterapeut. Hun har en pædagogisk diplomeksamen 

med speciale i organisationsudvikling og har i en årrække 

arbejdet fra egen praksis som terapeut og 
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virksomhedskonsulent samt konsulent for børn med 

problemer. 

Da Gud bad Tamarra om overgivelse til ham, omlagde hun 

sit terapeutiske arbejde og ved Helligåndens hjælp brugte 

hun bøn til at forløse mennesker fra uhensigtsmæssige 

følelser, fra sygdom og hændelser som havde præget det 

enkelte menneskes liv. Hun underviste par i, hvordan de 

kunne få det samliv, som Gud har lovet dem gennem 

ægteskabets velsignelser. 

I dag er Tamarra leder af Zion Vækkelses Center (ZVC). 

Hovedformålet med ZVC er at føre mennesker ind i et tæt 

personligt forhold til Gud, så den enkelte kan blive forløst i 

de gaver, som Gud har lagt i dem, og de kan følge den vej, 

som Gud har forudberedt for dem. 

Tamarra underviser menigheder i at tage ejerskab over 

Guds ord, at blive i et med Ordet og at blive Ordets gørere. 

Læs mere om Tamarra Bot på www.zvc.dk 
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Men søg først Guds 

rige og hans 

retfærdighed, så 

skal alt det andet 

gives jer i tilgift. 
Matt. 6 v. 33 

 

 


