Vælg livet og lev
Gud vor skaber er Giveren af alle gode og fuldkomne gaver. Han er god mod alle,
og Hans miskundhed dækker alt Hans skaberværk – inklusive dig!
Gud er ikke oprindelsen til noget ondt eller nederlag, og Han har intet sådant at
give videre. Det onde og ulykker, der rammer os i livet, kommer ikke fra vor kærlige
Skaber, men derimod fra menneskehedens fjender – Satan og hans dæmoniske ånder.
Gud sendte Jesus for at ødelægge vor modstanders værk og for at give os liv i
overflod.
Tyven [Satan] kommer derimod kun for at stjæle, slagte og ødelægge; men Jeg
(Jesus) er kommet, for at de skal have liv og overflod. (Johannes 10:10)
Dertil blev Guds Søn åbenbaret, for at Han skulle tilintetgøre Djævelens gerninger.
(1. Johannes’ brev 3:8)
Gud har givet dig en mulighed for at blive fri af Satans magt og synden, som altid
resulterer i død. Han har udtænkt en guddommelig plan som, hvis den bliver fulgt, sikrer dig
sejr og liv i overflod – både nu og i evigheden der kommer. Vi tror at du, ved at læse dette
budskab, vil komme til at forstå Guds vidunderlige tilbud og vil – vælge livet og leve!
Jeg har givet jer valget mellem livet og døden … så vælg nu livet, så I og jeres børn
kan leve. (5. Mosebog 30:19)
Den, som har Sønnen, har livet; den, som ikke har Guds Søn, har ikke livet. (1.
Johannes’ brev 5:12)

Kapitel 1

Du lever evigt
Guds Ord siger, at du er et væsen som består af tre dele:
Må Han Selv, fredens Gud, hellige jer helt og fuldt og bevare jeres ånd, sjæl
og legeme, så der intet må være at udsætte på jer. (1. Tessalonikerbrev 5:23)
For at udrede nærmere:
Er du ånd.
Du har en sjæl (sind, følelser, vilje).
Du lever i en krop.
Mange bruger megen tid og opmærksomhed på deres krop og deres sind, men
tænker aldrig på den store værdi som deres evige ånd har, ud fra hvilken de
væsentlige spørgsmål i livet flyder ud fra.
Dit åndelige menneske, det indre menneske, er den person du virkelig er – den del
af dig der aldrig vil ophøre med at eksistere. Når dit legeme dør, vil din ånd leve
videre for evigt, fordi ånden dør aldrig.
Men spørgsmålet er, hvorvidt du vil vælge at leve i evighed med Gud eller for
evigt at være udstødt fra Hans nærvær.
For syndens fortjente løn er døden, men Guds nådegave er et evigt liv …
(Romerbrevet 6:23)
Hvis nogen ikke var indskrevet i Livets Bog, blev han kastet i ildsøen.
(Åbenbaringen 20:15)
Disse skal gå bort til evig straf, men de retfærdige skal gå ind til evigt liv. (Mattæus
25:46)

Kapitel 2

Retfærdighed opnås kun ved genfødsel af din ånd
At være retfærdig betyder, helt enkelt, at et menneske har ret til at stå foran Gud.
Gud anser dig og behandler dig, som om du aldrig havde syndet!
Uanset alle gode gerninger og en enestående moral har alle syndet, og har dermed
ikke ret til at opleve Guds herlighed.
Hvis vi siger, at vi er syndfri, bedrager vi os selv, og sandheden er ikke i os.
(1. Johannes’ brev 1:8)
Alle har jo syndet, og dem fattes æren fra Gud. (Romerbrevet 3:23)
Du kan kun blive retfærdiggjort og modtage Guds gave, som er evigt liv, ved at
tage imod Jesus som din Frelser og Herre. Troen på Jesu Kristi Navn er den eneste
måde at modtage frelse og ret til at stå retfærdig foran Gud.
Han frelste os - ikke fordi vi havde gjort noget, som kunne gøre os fortjente
dertil - men fordi Han er barmhjertig. (Titus 3:5)
Thi der er ikke noget andet Navn [end Jesus Kristus] under Himmelen, givet
iblandt mennesker, ved hvilket vi skulle blive frelste. (Apostlenes gerninger 4:12)
Jeg [Jesus] er Vejen og Sandheden og Livet. Ingen kan komme til Faderen
uden ved Mig. (Johannes 14:6)
Efter at det første menneske, Adam, havde syndet, og dermed havde mistet sit
fællesskab med Gud, blev det nødvendigt, at hvert eneste menneskes ånd bliver
genfødt (gjort ny) for at kunne nærme sig en hellig Gud og nyde evigt liv sammen
med Ham. End ikke medlemskab i en kirke, uden genfødsel, kan give rettighed til at
stå foran Gud og have fællesskab med Ham.
Hvis man ikke bliver født på ny, kan man ikke komme ind i Guds rige.
(Johannes 3:3)
Det er en selvfølge, at vi ikke kan komme ind i livmoderen igen og blive født for
anden gang, så hvad mener Jesus? Genfødslen er en genskabelse af den menneskelige
ånd ved Guds guddommelige Hellige Ånds kraft. I det sekund genfødslen finder sted,
bliver Guds liv tildelt vort inderste og fuldkommengør vort indre menneske, som
lever evigt.
Hvad der er født af kødet, er kød [naturligt]; og hvad der er født af Ånden, er
ånd [åndeligt]. (Johannes 3:6)

Kapitel 3

Genfødsel er kun mulig gennem Jesus Kristus
Gud sendte Sin Søn, Ordet i kød, til verden. Jesus, født af en jomfru, var både
Gud og menneske.
I begyndelsen var Ordet [Jesus], og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
(Johannes 1:1)
Se, jomfruen skal blive frugtsommelig … og man skal kalde Hans Navn
Immanuel, hvilket er udlagt: Gud med os. (Esajas 7:14; Mattæus 1:23)
Han, som blev åbenbaret i kød … troet i verden, optagen i herlighed. (1.
Timoteus’ brev 3:16)
Jesus levede et liv uden synd – noget som ingen anden kunne gøre! Derefter blev
Han det villige offer, da Han udgød sit blod på et kors for at betale straffen for vore
synder. Efter Sin død og begravelse, opstod Han bogstaveligt talt fra de døde på den
tredje dag ved Sin Far Guds kraft.
Denne Jesus oprejste Gud, hvorom vi alle er vidner. (Apostlenes gerninger
2:32)
Vi [øjenvidner] har vidnet, at Han oprejste Kristus … (1. Korinterbrev 15:15)
[Jesus var] kraftelig bevist som Guds Søn efter Helligheds Ånd ved [Sin]
opstandelse fra de døde. (Romerbrevet 1:4)
Efter Sin opstandelse blev Jesus set af mere end fem hundrede øjenvidner over en
periode på 40 dage, efter dette for Han op til Himmelen, hvor Han nu sidder ved
Faderens højre hånd.
Kristus døde for vore synder … blev begravet; og blev oprejst den tredje dag.
… derefter blev Han set af over fem hundrede brødre på én gang … (1.
Korinterbrev 15:3-6)
Han [Jesus] fremstillede Sig levende ved mange beviser, idet Han viste sig for
dem i fyrretyve dage … (Apostlenes gerninger 1:3)
Medens de så derpå blev Han [Jesus] optagen, og en sky tog Ham bort fra
deres øjne. (Apostlenes gerninger 1:9)
Så blev Herren efter at Han havde talt med dem, optagen til Himmelen og
satte Sig ved Guds højre hånd. (Markus 16:19)
Da Jesus opstod til live, vandt Han sejr over Satan, og gav dermed
menneskeheden den eneste mulige redning fra syndens magt og rettighed til at stå
retfærdig foran Gud.

I dette øjeblik er Jesus i live i Himlen sammen med Sin Far, og tilbyder genfødsel
og evigt liv til hvert eneste menneske, inklusive dig, som vil vælge at modtage Ham
som Herre og Mester i sit liv.
Han [Gud] oprejste Ham [Jesus] fra de døde og satte Ham ved Sin højre hånd
i det himmelske. (Efeserbrevet 1:20)
Han [Jesus] kan også fuldkomment frelse dem, som kommer til Gud gennem
Ham, fordi Han lever altid for at gå i forbøn [som en advokat] for dem.
(Hebræerbrevet 7:25)

Kapitel 4

Bliv genfødt nu
I dag er det din frelsedag! Udsæt ikke beslutningen!
Se, nu er det en velbehagelig tid, se, nu er det en frelsens dag. (2.
Korinterbrev 6:2)
Når I, i dag, hører Hans røst [Ordet], må I ikke forhærde jeres hjerter.
(Hebræerbrevet 4:7)
I må fødes på ny. (Johannes 3:7)
Genfødslen er en gave fra Gud til dig. Den kan ikke fortjenes; den må simpelthen
modtages ved tro og handling på Guds Ord vidende om, at Gud kan ikke lyve. Han vil
gøre præcis det Hans Ord siger, at Han vil gøre.
På grund af nåde er I frelst ved tro, og det ikke af jer selv, Guds er gaven;
ikke af gerninger, for at ingen skal rose sig. (Efeserbrevet 2:8,9)
For så højt elskede Gud verden, at Han gav Sin Søn den enbårne, for at hver
den, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. (Johannes 3:16)
Ingen synd, anden en afvisning af Hans Søn, Jesus, som din Frelser og Herre, kan
skille dig fra Gud.
Gud beviser sin kærlighed over for os, ved at Kristus døde for os, medens vi
endnu var syndere. (Romerbrevet 5:8)
Den, som kommer til Mig [Jesus], vil Jeg ingenlunde [lige meget hvad
vedkommende har gjort] kaste ud. (Johannes 6:37)
At blive genfødt er en enkel handling med hjerte og mund:
Hvis du med din mund bekender Jesus som Herre og tror i dit hjerte, at Gud
oprejste Ham fra de døde, da skal du blive frelst. (Romerbrevet 10:9)
Når du tror i dit hjerte, at Jesus er Guds Søn, og at Gud rejste Ham op fra de døde,
vil din genfødsel ske momentant, når du bekender Jesus som Frelser og Herre i dit liv.
Helligånden vil forenes med din naturlige ånd og tilføre selve livet i Gud og Hans
natur til dit indre menneske. I det øjeblik vil din ånd blive gjort ny og hellig, og dette
giver dig ret til at stå foran Gud og til det evige liv.
Mange er vildledt, idet de tror, at de ejer evigt liv blot fordi deres navn er
inkluderet i en kirkes medlemsliste, fordi de gør gode gerninger, eller har fulgt en
religiøs tradition. Men uden genfødsel, som beskrevet i det nye testamente, er der
ingen adgang til Guds familie og derfor intet evigt liv i Guds rige!
Hvis du aldrig har modtaget Jesus som din Frelser og Herre, eller hvis du er i tvivl
om hvorvidt du er genfødt, må du derfor få dette afgjort nu, én gang for alle, med din

Skaber. Vælg i dette øjeblik at begynde dit fællesskab med Gud og begynd at leve et
liv i overflod både nu og i al evighed!
Bed højt, mens du bekender det følgende, således at du selv kan høre dine ord. Tro
hvert eneste ord med hele dit hjerte, og du vil blive genfødt med det samme:
Kære Gud i Himlen,
Jeg kommer til Dig i Jesu Navn.
Jeg tror i mit hjerte, at Jesus Kristus er Din Søn, og at Du rejste Ham op fra
de døde.
Jeg fornægter synd.
Jeg fornægter min fortid.
Jeg angrer og vender mig fra det onde.
Jeg vælger livet!
Jeg modtager nu Jesus Kristus ind i mit liv som min Frelser fra synden,
helvede og Satans magt.
Jeg bekender Dig, Jesus, som min Herre.
Fra dette øjeblik tilhører jeg Dig.
Jeg vil følge Dig, Jesus, resten af mit liv.
Du er min leder og min vejleder.
Jeg vil ikke skammes ved Dig, Herre Jesus.
Jeg vil kendes ved Dig overfor mennesker.
Jeg tror, at jeg i dette øjeblik er en Kristen!
Helligånden er forenet med min naturlige ånd, og jeg er genfødt.
Jesus er min Frelser og Herre!
Tak, Himmelske Far, fordi Du har givet mig det evige liv i overflod!
I Jesu Navn, Amen!

Underskrift _________________________________________
Dato _____________________ Klokken __________________

Kapitel 5

Velkommen i Guds familie
Tillykke! Vi glæder os over at kunne byde dig velkommen i Guds familie. At
modtage Jesus Kristus som din Frelser og Herre er den vigtigste beslutning du
nogensinde vil komme til at tage. Du har valgt livet. Gud er nu din Far for evigt, og
du er Hans barn! Jesus vil aldrig forlade dig eller svigte dig.
Din ånd er nu genskabt, renset, og perfekt i evighed. Du har et nyt liv, med en ny
begyndelse!
Om nogen er i Kristus, da er han en ny skabning; det gamle er forbigangent,
se, det er blevet nyt! (2. Korinterbrev 5:17)
Også jer [har Han gjort levende og nye], da I var døde ved jeres
overtrædelser og synder. (Efeserbrevet 2:1)
Thi vi er den levende Guds tempel, ligesom Gud har sagt: "Jeg vil bo og
vandre iblandt dem, og Jeg vil være deres Gud, og de skal være Mit folk. (2.
Korinterbrev 6:16)
Genfødslen er ikke baseret på følelser men derimod på det faktum, at du har
handlet på Guds Ord. Du er nu ”ny” i Kristus Jesus og behøver aldrig mere at være
skilt fra Guds kærlighed. Hvis Satan skulle forsøge at så tvivl om gyldigheden af din
genfødsel, så husk, at du har din Fars uforanderlige Ord om evigt liv!
Det er umuligt for Gud at lyve … (Hebræerbrevet 6:18)
Enhver, som tror på Ham [Jesus Kristus], skal få syndernes forladelse ved
Hans Navn. (Apostlenes gerninger 10:43)
Den, som tror på Sønnen [Jesus Kristus], har et evigt liv … (Johannes 3:36)
Som en illustration af din genfødsel forestil dig så en nyfødt, født af en mor som
ikke ønsker barnet. Forestil dig nu den bedst mulige familie: En familie som elsker
Gud og mennesker; en familie som elsker at give! Denne familie elsker det udstødte
barn, og efter en tid adopterer familien barnet som sit eget. De giver barnet sit navn og
tager sig af det, som om det var deres naturligt fødte barn.
Hvad skete der egentlig i dette scenario? Det var som om barnet blev genfødt, når
det fik nye forældre og en ny arv! Hvorfor? Ikke på grund af noget barnet gjorde for at
fortjene en sådan status, men hellere fordi forældrene simpelthen elskede barnet og
viste det nåde. Det er ikke barnets ansvar at gengælde forældrene, men at handle på
genfødslen ved i taknemlighed at modtage alt det, som den nye familie har at tilbyde.
Dette er tilfældet med din genfødsel. Nu du er født på ny beslut så, at du vil
modtage alt det som du får tilbudt. Begynd at opføre dig som en del af Guds familie
ved at dele de privilegier og det ansvar, der følger med din nye arv!
I modtog en sønneudkårelses [adoptions] Ånd, i hvilken vi råber: Abba,
Fader! (Romerbrevet 8:15)

Ånden selv vidner med vor [genfødte] ånd, at vi er Guds børn. Men når vi er
børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger … (Romerbrevet
8:16,17)
Se, hvor stor en kærlighed Faderen har givet os, at vi skal kaldes Guds børn
… (1. Johannes’ brev 3:1)

Kapitel 6

Brug tid i Guds Ord
Nu, hvor du er genfødt, er din ånd ny, selvom dit legeme og din sjæl ikke er
ændrede. Men som du dagligt tror og vedkender Guds Ord, vil dit sind gradvist blive
fornyet, hvilket vil udvikle enighed mellem din sjæl og din genfødte ånd.
Denne alliance mellem sjæl og ånd gennem Guds Ord er kraftfuld. Den vil styrke
dig, således at du vil kunne styre dit legeme og derved adlyde din Himmelske Fars
vilje.
Så lad da ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I lyder dets
begæringer. (Romerbrevet 6:12)
At fremstille jeres legemer som et levende … Og skikker jer ikke som denne
verden, men bliver forvandlede [hvordan?] ved sindets fornyelse …
(Romerbrevet 12:1,2)
For I er købt dyrt; ær derfor Gud i jeres legeme! [såvel som i jeres ånd] (1.
Korinterbrev 6:20)
Guds skrevne Ord, Bibelen, er nu din manual og er anvendelig i enhver situation.
Når du handler på det i kærlighed, vil Guds Ord altid give dig sejr.
Når du adlyder Guds Ord, vil Han aktivere Sin overnaturlige hjælp dine vegne, og
når Gud er med dig kan intet sejre over dig!
Gør dit bedste for at fremstille dig selv som prøvet for Gud, som en, arbejder,
der ikke behøver at skamme sig, som rettelig lærer sandhedens Ord. (2.
Timoteus’ brev 2:15)
Hele Skriften er inspireret af Gud … sådan udrustes enhver til at gøre gode
gerninger. (2. Timoteusbrev 3:16,17)
Guds Ord er et gyldigt dokument som er beseglet med Jesu blod. Velsignelserne
deri er til din fordel. Gud ønsker for dig, Sit barn, at du oplever glæde i overmål i
dette liv og i evighed.
Når du finder et skriftsted, der definerer hvem du er og hvad du har i Kristus, så
tro det og bekend det med din mund. Tal ikke imod det som Guds Ord siger om dig!
Når du vedholdende bekender disse løfter og sandheder, vil de blive en realitet i dit
liv.
Den … som tror, at det sker, som han siger, ham skal det ske. (Markus 11:23)
Giv os lov til at hjælpe dig med at forny dit sind og til at vokse i Herren, ved at
bede dig om ofte at bekende følgende:
Jeg bekender med min mund, at Jesus Kristus er min Herre, og tror i mit Hjerte,
at Gud oprejste ham fra de døde, derfor er jeg frelst. (Romerbrevet 10:9)
Jeg er Guds barn genfødt af uforkrænkelig sæd, ved Guds levende og blivende
Ord. (1. Peters’ brev 1:23)

Mit navn er skrevet i Lammets Livets Bog. (Åbenbaringen 21:27)
Jeg er verdens lys. (Mattæus 5:14)
Jeg er friet os ud af mørkets magt og sat over i Hans elskede Søns Rige.
(Kolossenserbrevet 1:13)
Mit legeme er et tempel for den Helligånd … derfor ærer jeg Gud i mit legeme
og i min ånd, som tilhører Gud. (2. Korinterbrev 6:19,20)
Jeg er forvandlet ved sindets fornyelse. (Romerbrevet 12:2)
Gud har ikke givet mig fejgheds ånd, men krafts og kærligheds og sindigheds
ånd. (2. Timoteus’ brev 1:7)
Det går mig vel i alle ting …, ligesom det går min sjæl vel. (3. Johannes’
brev 2)
Jeg kaster al min sorg på Ham, thi Han har omsorg for mig. (1. Peters’ brev

5:7)
Han vil ingenlunde slippe mig og ingenlunde forlade mig. (Hebræerbrevet 13:5)
Jeg vandrer i tro, ikke i beskuelse. (2. Korinterbrev 5:7)
Jeg glemmer, hvad der er bagved, rækkende efter det, som er foran.
(Filipperbrevet 3:14)
Åndens frugt i min nyfødte ånd er kærlighed, glæde, fred, langmodighed,
mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed og afholdenhed. (Galaterbrevet
5:22,23)
Alt formår jeg i Ham, som gør mig stærk. (Filipperbrevet 4:13)
Jeg elsker Gud, fordi Han elskede mig først. (1. Johannes’ brev 4:19)
Mig lade Herren vokse og blive overmåde rig i kærlighed til hinanden og til alle.
(1. Tessalonikerbrev 3:12)
Jeg er Ordets gører og ikke alene dets hører. (Jakobs brev 1:22)
Ham som er i mig er større end den, som er i verden. (1. Johannes’ brev 4:4)
Jeg underordner mig under Gud; men står Djævelen imod, så skal han fly fra
mig. (Jakobs brev 4:7)
Jeg ifører mig den Herre Jesus Kristus, og drager ikke omsorg for kødet, så
begæringer vækkes. (Romerbrevet 13:14)

Jeg stoler på HERREN af hele mit hjerte, men forlader mig ikke på min
forstand; jeg har Ham i tanke på alle mine veje, så jævner Han mine stier.
(Ordsprogenes bog 3:5,6)
Jeg er stærk i Herren og i Hans styrkes vælde. (Efeserbrevet 6:10)
Min Gud skal efter Sin rigdom give mig alt, hvad jeg har nødig, i herlighed i
Kristus Jesus. (Filipperbrevet 4:19)
Jeg er altså sendebud i Kristi sted, som om Gud formaner ved mig; jeg beder i
Kristi sted: Bliv forligte med Gud. (2. Korinterbrev 5:20)
Jeg har overvundet ham i kraft af Lammets blod og i kraft af mit vidnesbyrds
ord. (Åbenbaringen 12:11)
Er Gud for mig, hvem kan da være imod mig? (Romerbrevet 8:31)

Han, som begyndte en god gerning i mig, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi Dag.
(Filipperbrevet 1:6)
Jeg glæder mig i Herren altid. (Filipperbrevet 4:4)
Jeg søger først Guds rige og Hans retfærdighed, så skal alle disse ting gives mig i
tilgift. (Mattæus 6:33)
Når Kristus, mit liv, åbenbares, da skal også jeg åbenbares med Ham i herlighed.
(Kolossenserbrevet 3:4)
Begynd at bruge tid på at læse Guds Ord hver dag, hvor du vil opdage dine
rettigheder, privilegier og dit ansvar som en nyfrelst. Etabler dig selv på fast grund i
Guds løfter, og se dig selv som sejrende, hellere end besejret. På samme måde som
naturlig føde styrker dit legeme, således styrker Guds Ord din ånd og din sjæl.
Og hig som nyfødte børn efter Ordets uforfalskede mælk, for at I kan vokse
ved den til frelse. (Romerbrevet 10:17)
Ved omhyggeligt at give Guds Ord agt vil troen på Gud udvikles, og
mulighederne for at modtage fra Gud vil øges.
Altså kommer troen af det som høres, men det, som høres, kommer igennem
Kristi Ord. (Romerbrevet 10:17)
Uden tro er det umuligt at behage Ham [Gud]; thi den, som kommer frem for
Gud, bør tro, at Han er til, og at Han bliver deres belønner, som søger Ham.
(Hebræerbrevet 11:6)

Kapitel 7

Lev i livets lys
Nu, hvor du er genfødt, må du dagligt vandre i lyset ved at adlyde de sandheder i
Guds Ord som du kender til. Ved trofast at handle på enhver sandhed, sådan som den
bliver åbenbaret for dig, vil du vokse i visdom og opleve velsignelser i overflod!
Jesus sagde da til dem … som var kommet til tro på Ham: "Hvis I bliver i Mit
Ord … skal I erkende sandheden, og sandheden skal frigøre jer. (Johannes
8:31,32)
Den, som følger Mig [Jesus Kristus], skal ikke vandre i mørket, men have
livets lys. (Johannes 8:12)
Men vær Ordets gørere og ikke alene dets hørere … (Jakobs brev 1:22)
Gud ønsker ikke kun en relation til Sine børn, men også fællesskab. Dette
hjerteråb fra vor Himmelske Far bliver tilfredsstillet gennem fællesskab med Sine
børn i bøn.
Dine bønner til Faderen, i tro på Navnet Jesus, giver Ham direkte adgang til at
møde dine behov. Fællesskab med Faderen er en nødvendighed for at opleve
velsignelser fra Himmelen, mens vi er på jorden.
Hvad som helst I beder Faderen om, skal Han give jer i Mit [Jesu] Navn.
(Johannes 16:23)
Lad i alle ting jeres begæringer komme frem for Gud i påkaldelse og bøn
med taksigelse. (Filipperbrevet 4:6)
Som et lydigt barn af Gud kan du opleve sejr i alle omstændigheder. Men du må
vokse åndeligt ved vedholdende at følge Jesus.
Det er derfor nødvendigt, at du med det samme beslutter dig for regelmæssigt at
komme i en menighed hvor Jesus bliver ophøjet, og hvor Guds Ord bliver kundgjort
med autoritet og kraft.
Og ikke forlader vor egen forsamling … (Hebræerbrevet 10:25)
Endvidere bør du blive døbt i vand i henhold til Jesu bud, signalerende at du
forsager dit gamle liv og omfavner dit nye liv.
Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til Mine disciple, idet I døber dem til
Faderens og Sønnens og den Helligånds Navn. (Mattæus 28:19)
Vi blev altså begravet med Ham ved dåben til døden, for at, ligesom Kristus
blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, således også vi skal vandre i et
nyt levned. (Romerbrevet 6:4)
At leve i lyset er at gå i Guds kærlighed. Nu hvor du er blevet genfødt, er
kærligheden fra din Himmelske Far del af din natur. Du har nu evnen til at leve

uselvisk, og til at bringe stor velsignelse til andre og have fremgang selv! Kærlighed
vil gøre dig i stand til at give det videre som dit hjerte førhen krævede. Når du følger
kærlighedens lov, kan du ikke fejle!
Guds kærlighed er udøst i vore hjerter [genfødte ånd] ved den Helligånd,
som blev givet os. (Romerbrevet 5:5)
Den, som elsker … bliver i lyset … (1. Johannes’ brev 2:10)
Kærligheden bortfalder aldrig … (1. Korinterbrev 13:8)
Herren ved, at selv som Kristne er vi ikke fri for at begå fejltagelser. På samme
måde som man i det naturlige ikke bliver født moden, således er åndelig modenhed
ikke åbenbar med det samme.
Særlig i de første formative år hvor du går med Herren, vil du ikke nå den
standard der bliver beskrevet i Guds Ord. Men vær ikke modfalden! Du er stadig
Guds barn, og Han har i Sin kærlighed sørget for oprettelse af fællesskabet med Ham
som ulydighed forhindrer.
Skulle du falde, så bed med det samme om tilgivelse fra din Himmelske Far,
vidende om at Han er trofast, i overensstemmelse med Sit Ord, til at rense dig og
udviske alle dine fejltagelser fra sin hukommelse. Tilgiv altid dig selv, gå glad videre
på din vej og vid, at du vokser i nåde og kundskab om vor Herre Jesus Kristus!
Dersom vi bekender vore synder, er Han [Gud] trofast og retfærdig, så at
Han forlader os synderne og renser os fra al uretfærdighed. (1. Johannes’ brev
1:9)

Kapitel 8

Giv lyset videre
Din opgave, på jorden i dag, er at sprede Guds vidunderlige gave som er evigt liv.
Vælg at være en velsignelse!
Giv lyset i Guds Ord, som du får i denne bog, videre til andre som måske ikke er
genfødte, eller til dem som er i tvivl omkring deres tilhørsforhold til deres Himmelske
Far. Som en ambassadør af Kristus vil du få indflydelse på evige skæbner, og udfri
mennesker fra mørket ind i det evige lys!
Giv det videre som I selv fik det – som en gave (Mattæus 10:18)
Enhver som vedkender sig Mig [Jesus] for menneskene, ham vil også Jeg
vedkende Mig for Min Fader, som er i Himlene. (Mattæus 10:32)
Nu du har valgt livet i Kristus – gå og virkelig lev!

Vælg livet og lev!
Kære Gud i Himlen,
Jeg kommer til Dig i Jesu Navn.
Jeg tror i mit hjerte, at Jesus Kristus er Din Søn, og at Du rejste Ham op fra
de døde.
Jeg fornægter synd og min fortid.
Jeg angrer og vender mig fra det onde.
Jeg vælger livet!
Jeg modtager nu Jesus Kristus ind i mit liv som min Frelser fra synden,
helvede og Satans magt.
Jeg bekender Dig, Jesus, som min Herre.
Fra dette øjeblik tilhører jeg Dig.
Jeg vil følge Dig, Jesus, resten af mit liv.
Jeg vil ikke skammes ved Dig, Herre Jesus.
Jeg vil kendes ved Dig overfor mennesker.
Jeg tror, at jeg i dette øjeblik er en Kristen!
Helligånden er forenet med min naturlige ånd, og jeg er genfødt.
Jesus er min Frelser og Herre!
Tak, Himmelske Far, fordi Du har givet mig det evige liv i overflod!
I Jesu Navn! Amen!
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