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1. Kapitel 
 
DU KAN lede mennesker til Kristus 
 

Jeg sad og så ind i et ansigt, der var stift, ulykkeligt og tomt. 
Den ældre dame, jeg sad overfor, var kommet til et møde, hvor 
jeg talte om Jesus Kristus som verdens eneste frelser, og om, 
hvordan man kan være sikker på, man er et Guds barn og 
kommer til himlen, når man engang skal bort fra denne jord. 

Denne ældre dame var statelig at se på, og man kunne 
hurtigt konstatere, at hun havde haft et godt liv materielt set. 
Men da vi havde fundet et roligt sted bag i salen, åbnede hun 
sit hjerte for mig og sagde: 

"Jeg har aldrig været til et møde som dette. Jeg tilhører den 
danske folkekirke og har selvfølgelig været i kirke ved 
specielle anledninger, men jeg har ikke noget personligt 
forhold til Gud, og jeg tror ikke, Gud ønsker at have noget 
personligt forhold til mig." Hun fortalte mig sin livshistorie om 
et behageligt liv i et godt ægteskab,- men om en indre tomhed 
midt i al selskabelighed og menneskeligt velvære. Nu var hun 
blevet alene efter sin mands død, og ganske "tilfældigt" var hun 
blevet inviteret med til vort møde denne dag. 

Jeg begyndte at fortælle hende om Guds kærlighed til det 
enkelte menneske og om, hvad Guds ord siger om meningen 
med, at vi er født som mennesker. Efterhånden som jeg fortalte 
om Guds kærlighed netop til hende, begyndte der at komme et 
svagt håb i hendes ansigt. Efter nogle minutter spurgte jeg 
hende, om hun ønskede at give sit liv til Gud, og om hun ville 
tro på Jesus Kristus, Guds Søn, som sin frelser. 
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"Det vil jeg gerne," sagde hun, "men jeg forstår ingenting og 
ved ikke, hvordan det skal gå til." 

Jeg bad sammen med hende og lærte hende at bede til Gud 
om tilgivelse, og hun bad Jesus om at komme ind i sit hjerte. 

Da vi var færdige med at bede, oplevede jeg det, som jeg 
egentlig gerne vil fortælle med denne lille beretning: Det 
ansigt, der før var så hårdt og tillukket, var nu fuldstændig 
forvandlet! Øjnene lyste som to stjerner, og der bredte sig et 
stort smil over hendes ansigt. Det var, som om en stor byrde 
var rullet af hendes skuldre, og hun kunne nu ånde frit. 

Det er oplevelser som denne, der giver mig lyst til at leve og 
tjene Herren. Jeg har lyst til at græde af glæde, juble og danse, 
hver gang et mørkt, fortvivlet ansigt bliver forvandlet og lyser 
af Guds glæde og fred. Der står også i Guds ord, at hele himlen 
glæder og fryder sig, hver gang et menneske overgiver sit liv til 
Gud og tager imod Jesus Kristus som frelser og herre. 

Jeg ønsker af  hele mit hjerte, at denne lille bog må 
medvirke til, at du, kære læser, selv bliver helt sikker på, at du 
har din sag i orden med Gud, at du er Hans barn, født påny af 
bare nåde, og at du dernæst får frimodighed og tro til at føre 
andre mennesker til Kristus. 

Jeg er sikker på, at menneskers frelse er den allervigtigste 
sag for Jesus. Alt andet kommer i anden række. Han gav sit liv 
for at føre os tilbage til Gud, vor Skaber, og Han venter med 
længsel efter, at mennesker skal tage imod denne gave. 

Jeg vil gerne her give mine egne erfaringer videre til dig om, 
hvordan du leder et menneske til Gud, og hvordan du beder 
med vedkommende til frelse. 

Jeg var sammen med nogle kristne søstre for en tid siden, 
som alle er gift med ledere i kirken. En af dem sagde: "Gud har 
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kaldet mig til at tage mere tid til bøn, men jeg synes, jeg har så 
lidt tid. Og når jeg er i kirken, og mennesker kommer frem til 
forbøn, bliver jeg bedt om at komme frem og hjælpe at bede 
for dem, men jeg har ingen frimodighed, for jeg føler mig så 
ufuldkommen som kristen. Jeg har ingen frimodighed til at 
bede for andre, før jeg selv er kommet længere med Gud." 

Mange har denne indstilling. Man tror, man skal være 
fuldkommen for at lede andre til Kristus, men det er ikke 
rigtigt. Vi oplever, at det er de nyfrelste, der leder flest 
mennesker til Kristus, og det er sikkert, fordi de ikke kan lade 
være med at fortælle deres tidligere venner og bekendte om, 
hvad Gud har gjort for dem. Som ældre kristne tager vi det ofte 
som en selvfølge, at vi er blevet født påny og hører Herren til, 
og den første kærlighed og taknemmelighed til Gud er måske 
kølnet. Vi har ikke den samme nød for andre menneskers 
frelse, som vi havde før.  

Vi må tilbage til den første kærlighed og tænke på, hvilken 
nåde det er, at Jesus kom ind i vore liv. Og vi må forstå, at Gud 
har kaldet os til at give frelsens glade budskab videre til vor 
næste med stor frimodighed. Det er Gud, der skal gøre værket i 
de mennesker, du beder for. Hvis du selv er født påny og 
ønsker at leve nær hos Jesus, kan du til alle tider fortælle andre 
om, hvad Gud har gjort for dig, og du kan lære at bede med 
dem til frelse. Gud føder mennesker påny ved sin Helligånds 
kraft og ikke ved din magt eller styrke. Men Han har valgt at 
bruge dig og mig som sine redskaber til at hjælpe andre 
mennesker. Jeg oplever ofte de største undere ske med dem,  
jeg beder for, når jeg selv føler mig mest magtesløs. 

For en tid siden havde jeg et kvantumet et sted i Danmark. 
Inden jeg skulle tale Guds ord, var der en lovsansgruppe, der 
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sang nogle dejlige lovsange til Gud, og hele atmosfæren var så 
vidunderlig fyldt med Guds Ånd, efter at de havde sunget, så 
det var meget let at tale bagefter. Jeg kunne ikke lade være at 
se på lovsangslederen. Hun var så smuk og udstrålede en glæde 
og begejstring for Jesus, som smittede af på os allesammen. 
Der var "en duft" af Guds kærlighed ud fra hende selv og 
hendes lovsang. Efter mødet hilste jeg på hende og takkede 
hende for den vidunderlige lovsang. 

"Kan du ikke kende mig?" spurgte hun. Nej, det kunne jeg 
ikke, men jeg følte mig bare inderligt forbundet med hende 
som en søster i Herren. "Det var mig, du bad for til frelse for 
nogle år siden. Jeg var fuldstændig færdig og klar til at gøre en 
ende på mit liv. Men da jeg var med til mødet og hørte Ordet, 
følte jeg, Gud drog mig til sig. Jeg kom frem til forbøn, og du 
bad for mig til frelse. Siden har mit liv været forvandlet. Jeg er 
et helt nyt menneske," sagde hun glædestrålende. 

Pludselig dæmrede det for mig: Jeg huskede det mørke, 
forpinte ansigt, og det ulykkelige menneske jeg havde bedt for. 
Jeg følte mig magtesløs ovenfor den håbløse situation, dette 
stakkels menneske var i, men jeg bad for hende i Jesu navn, og 
snart glemte jeg denne hændelse. Det var et vidunderligt 
øjeblik for mig nu at stå overfor denne unge kvinde og se, 
hvordan Jesus havde forvandlet hende til at ligne en smuk 
blomst, der strålede og var til hjælp og glæde for mange andre. 
Jeg elsker at se mennesker blive forvandlet ved troen på Jesus. 
Jeg vidste også med sikkerhed, at det ikke var ved min styrke 
og kraft, hun var blevet forvandlet, men Guds kraft var kommet 
over hende, så hun blev født påny. 

 
Vær naturlig og afslappet 
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Vi har mange forudfattede meninger om, hvordan vi skal få 
andre mennesker til at tro på Jesus og overgive sig til Ham, og 
ofte griber vi tingene forkert an. Vi mener måske, at hvis vore 
naboer blot ville komme med til møde i kirken, ville de blive 
frelst, eller hvis blot en af præsterne var i nærheden, ville han 
kunne tale med dem, så de blev overbevist om frelsens vej. 
Men jeg tror, de fleste af dem, vi er sammen med til hverdag, 
læser evangeliet i vore liv, den måde vi taler på, og den måde, 
vi omgås dem på. Hvis vi er ganske afslappede mennesker, der 
viser dem Jesu kærlighed på en praktisk måde uden at prædike 
for dem, vil de blive spørgende overfor, hvad vi tror på, og 
hvorfor vi kan glæde os midt i hverdagen, og der kan udspringe 
mange gode samtaler af dette. Vi behøver ikke at have i 
baghovedet, at nu skal vi altså se at få vidnet for dem. Vær 
naturlig og glad, åben og hjælpsom, og når Gud så åbner døren 
til en dybere samtale, må du være klar til at give det rette 
vidnesbyrd om Jesus med ord fra Ham. Da er tiden moden, og 
døren er åben, som du skal gå ind ad. Det er ofte her, vi 
svigter! 

Når vi vil vinde mennesker, kan det give meget ekstra 
arbejde og måske også koste, at du giver en middag engang 
imellem eller gør en anden god gerning, som koster lidt sved på 
panden. Men du vil aldrig fortryde, at du har gjort dig møje og 
ofret noget for et andet menneske. 

Mens vi arbejdede i Afrika som missionærer i vore yngre 
dage, havde vi utroligt mange prøvelser og vanskeligheder at 
kæmpe med. 

Vi havde folk ved vor dør tidligt og sent, og der var brug for 
en meget praktisk kristendom fra morgen til aften. Men jeg 
husker den følelse, jeg fik, når jeg ved møderne, efter Guds ord 
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var blevet talt, så mennesker myldre frem til platformen for at 
bede om forbøn til frelse. Så tænkte jeg altid: "Så er det lige 
meget med alle besværlighederne i dagligdagen. Bare jeg må se 
mennesker blive frelst og bevaret i troen på Kristus. Det er det 
hele værd!" 

 
Marken "Danmark" er hvid til høst! 
Jeg tror, tiden nu er inde til, at vi også i Danmark skal få lov 

at se mange flere mennesker komme til tro på Kristus og 
overgive deres hjerter til Ham. Men der står i Romerbrevet 10, 
at ingen kan komme til tro, hvis ikke de hører evangeliet. Der 
må være nogle, der fortæller om Jesus, og der må være nogle, 
der leder mennesker til frelse og beder med dem.  

Gud vil bruge dig! Tag imod vejledningen her i denne bog, 
og begynd at praktisere det, Gud lægger ned i dit hjerte, mens 
du læser. Vi har alle nogle slægtninge og venner, vi gerne vil 
have med til himlen. Begynd at bede for dem i tro til, at Gud 
vil frelse dem, og begynd at indstil dig på, at Gud vil bruge dig 
til at lede dem til tro. 

Da Jesus kaldte Simon Peter og hans broder Andreas, sagde 
Han til dem: "Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til 
menneskefiskere." De lod straks deres fiskegarn være og fulgte 
Ham, står der i Matt.4:19-21. 

Når vi har besluttet at følge Jesus, har Han besluttet, at Han 
vil gøre os til menneskefiskere. Vi får lov at følge Ham og 
lægge mærke til gennem Ordet og det, vi oplever med Ham, 
hvordan vi skal bære os ad, og så har Han lovet at lægge 
gerningerne tilrette, så vi blot skal vandre i dem. Vi behøver 
ikke at mase og ase for at få anledninger til at fiske mennesker 
for himmeriget. Hvis vi beder Helligånden hjælpe os at åbne 
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vore øjne og ører i vort daglige liv, vil vi opdage, at der ligger 
utallige gerninger lige foran os, som vi kan gå igang med. Vi 
skal ikke gå rundt og prædike for folk, men vi skal bede 
Helligånden give os naturlige anledninger til at få folk i tale. 
Det vil jeg senere komme nærmere ind på. 

 
 
Forkynd et godt budskab 
Vi har fået den samme kaldelse, som Jesus havde. Der står 

en profeti om det budskab, Jesus var sendt til jorden med i 
Es.61, og som kom til at gå i opfyldelse. Det er det samme 
budskab, vi er sendt med: 

"Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. 
Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og 
lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse 
for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår fra 
Herren ---." 

Vi skal ikke komme med løftede pegefingre eller 
fordømmelse til mennesker. Verden trænger til et godt budskab 
om frelse og forløsning i dag som aldrig før. Mørket har sænket 
sig over jorden, og det bliver endnu værre fremover. Men over 
dem, der vil søge Herren som deres frelser og Herre, skal lyset 
oprinde, og de skal se Guds herlighed. 

For enhver, der vil omvende sig, er Himmeriget kommet 
nær. For de ydmyge er der nåde og tilgivelse i overflod. De 
oprigtige af hjertet kan i dag opleve Guds nærhed og kraft 
gennem samfundet med Ham  midt i en ganske almindelig 
hverdag. Lev selv midt i denne kraft, og fortæl om den til 
andre! 
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2. Kapitel 
 
To vigtige ting vi skal tænke på 
 
Når vi er kommet til tro på Jesus Kristus og gerne vil vinde 

andre for Ham, er der to vigtige ting, vi skal huske på, som vil 
styrke vor tro og give os frimodighed til at vidne:  

1.Vi skal se på os selv, sådan som Gud ser os,  
2.og vi skal se på andre mennesker, som Gud ser på dem. 
Vi synes måske, det var meget let og enkelt for Jesus at 

fortælle mennesker om Guds rige, fordi Han var Guds Søn, 
som var sendt til verden med det ene formål at frelse verden fra 
den Ondes vold. Det er værre for os små mennesker at påtage 
os den store opgave at sprede evangeliet. Vi ser ofte på os selv 
som magtesløse og uduelige, og mange af os er fulde af 
mindreværdskomplekser og holder os derfor tilbage. 

 
Gud ser på os på en helt anden måde: Som sine børn 
Når vi tror på Jesus som vor frelser, er vi blevet Guds børn. 

Ja, der står i Johs.1:12, at alle dem, der tog imod Jesus Kristus, 
gav Gud magt til at blive Hans børn, dem, der tror på Hans 
navn.  

 
Vi er Hans udsendinge 
Jesus siger de fantastiske ord til sine disciple i Johs. 20:21: 

"Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg 
også jer." Vi er altså udsendt på samme måde som Jesus, 
Guds Søn, til at forkynde frelsens glade budskab. Jesus sidder 
nu ved Faderens højre hånd, og Han går i forbøn for os hver 
eneste dag, mens vi er her på jorden. Han har overgivet 
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opgaven til os at gå ud i alverden og forkynde evangeliet. Han 
har udrustet os med Helligånden, Guds egen stærke Ånd, som 
vor kraft, hjælper og vejleder hver eneste dag. Han ånder på 
sine disciple og giver dem det mægtige budskab: Forlader I 
nogen deres synder, er de dem forladt, nægter I at forlade 
nogen deres synder, er de ikke forladt. Hvilket ansvar! 

Da Jesus beder til sin Fader i Johs.17, siger Han blandt 
andet i vers 18: "Ligesom du har udsendt mig til verden, har 
jeg også udsendt dem til verden." 

 
Vi har fået forligelsens tjeneste 
Der står et fantastisk ord om, hvem vi er, og hvad Gud vil 

gøre igennem os i 2.Kor.5:16-21. Vi er nye skabninger i 
Kristus. Det gamle er forbi, og noget nyt er blevet til. Gud 
forligte først os med sig selv i Kristus, og derefter gav Han os 
forligelsens tjeneste. I vers 20 står der: "Så er vi altså 
udsendinge i Kristi sted, idet Gud så at sige formaner gennem 
os. Vi beder på Krsti vegne: Lad jer forlige med Gud!" 

Det er en meget stærk udfordring og tjeneste, Gud selv har 
givet til alle os, der er Hans børn. Vi skal bede mennesker om 
at forlige sig med Gud. Når de har sagt: Ja, vi vil gerne forliges 
med Gud, så må vi også lære at lede dem til Gud og bede dem 
igennem til frelse og blive Kristi efterfølgere. 

Jeg tænker tit på, når jeg for eksempel sidder i en 
flyvemaskine på vej til Afrika, at det ikke er nogen 
tilfældighed, at der sidder en eller to helt fremmede mennesker 
vi siden af mig. Det er måske disse menneskers eneste chance 
for at høre om frelsen i Jesus, at de er kommet til at sidde ved 
siden af mig, og jeg tror, Gud har placeret dem der, for at jeg 
skal være med til at forlige dem med Ham. Hvis jeg er ligeglad 
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med det eller genert, vil deres blod måske blive krævet af min 
hånd en dag, når jeg står foran Guds trone. Jeg har ofte tænkt, 
når vi startede en flyvetur: "I dag vil jeg rigtig slappe af. Nu har 
jeg haft travlt med at pakke og få alt klart til rejsen, og nu vil 
jeg rigtig nyde det." 

I mange tilfælde går der ikke lang tid, før Guds Ånd 
begynder at tale til mig om at starte en samtale med 
sidemanden. Når man skal sidde ved siden af hverandre i 
mange timer, er det naturligt at spørge ham eller hende, hvor de 
skal hen, eller hvor de kommer fra. Inden der er gået et par 
minutter, spørger de også mig, hvor jeg kommer fra, og når de 
hører, jeg arbejder sammen med min mand i Afrika, spørger de 
alle, hvad vi dog kan have at gøre i Afrika. Og så er der gang i 
en lang samtale, som meget ofte fører til, at jeg får lov at vidne 
om Jesus på en meget personlig måde. Ofte placerer Gud mig 
ved siden af en, der kalder sig ateist! Det giver mange 
spændende samtaler.  

 
Vi er vidner 
I gamle dage, da jeg var ung og uvis, kom jeg let i 

diskussion med folk. Men Helligånden har sagt til mig, når jeg 
har bedt, at det skal jeg ikke gøre. Det fører sjældent til noget 
godt. "Jeg har kaldet dig til at være et vidne," siger Guds Ånd 
til mig. Og tak og lov for det! Det har gjort det hele meget 
lettere for mig. Jeg behøver ikke længere at vride min hjerne 
for at forsvare Guds ord eller finde svar på de mange svære 
spørgsmål, der bliver stillet. Jeg fortæller dem nu altid, hvad 
jeg har oplevet med Gud i mit eget liv og set Ham gøre i 
tusinder af andre menneskers liv. Og det virker stærkt! Det kan 
ingen bortforklare. 
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Jesus siger i Ap.Gern.1:8, at vi skal få kraft, når Helligånden 
kommer over os, og så skal vi være Hans vidner. Det er netop 
det, jeg oplever, når jeg sidder der i flyveren og følger 
Helligåndens tilskyndelser til at tale med sidemanden. Så 
sørger Han for, at jeg kommer til at vidne. Det er vidunderligt. 
Så forsvinder trætheden, og jeg sprudler af glæde, hver gang 
jeg har fået lov at vidne for nogen og mærker, at de fik noget at 
tænke på. Ofte har jeg fået lov at sende dem bogen "Mirakler i 
mit liv" bagefter, og jeg er sikker på, Gud giver væksten. Jeg 
skal blot være lydig og vidne. Det er Gud, der giver 
resultaterne.  

Jeg vil, at den dag, jeg står for Guds trone, kan jeg stå og se 
Jesus ind i øjnene uden at skamme mig. Jeg beder meget for 
min egen del, at jeg aldrig må være ulydig mod Helligåndens 
stille stemme i mit hjerte. Det samme kan du gøre. Gud har 
kaldet dig til at være hans sendebud og være Hans vidne. Det 
kræver kun, at du fortæller mennesker, hvor du henter din 
kraft, og hvad Jesus har gjort for dig. Begynder du på denne 
tjeneste, vil Jesus selv ved sit ord og ved Helligånden udruste 
dig mere og mere, så du altid ved, hvad du skal sige, og hvad 
du skal gøre. 

Jeg spekulerer ofte på, om der er så få, der bliver frelst i 
Danmark, fordi der er så få, der vidner om Jesus. Tænk over 
det, når du er sammen med mennesker på tomandshånd. Bed 
Gud om at lægge samtalen tilrette, så du kommer til at vidne 
for nogen. Helligånden har mange måder at virke på. Det er 
muligt, du skal gøre en god gerning for et menneske. Det kan 
være, du skal smile til nogen, ringe en eller anden op eller 
skrive et brev til nogen. Må Gud lære os at lytte til Åndens 
røst, og hjælpe os at være villige til at gå ind i denne skønne 
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tjeneste: at vinde mennesker for Himlen. Det er måske nogle  
menneskers eneste chance for at høre evangeliet, at han eller 
hun mødte dig! 

For nogle måneder siden var vi med et fly fra Island til 
Danmark. Vi havde haft møder på Island og havde samtidg 
besøgt mine slægtninge deroppe og holdt lidt ferie. Jeg kom til 
at sidde midt i en gruppe af filippinere, som talte løs på 
filippinsk og havde det vældig hyggeligt. Jeg tænkte ved mig 
selv: "Hvor skønt, jeg har ferie og kan nyde denne dejlige tur. 
Jeg behøver ikke tale med nogen men kan lukke øjnene og 
sove lidt." Da vi havde ca. en halv times flyvning tilbage, talte 
Guds Ånd til mig i mit hjerte og sagde:"Spørg den unge kvinde 
ved siden af dig, hvor hun kommer fra!" Jeg tænkte:"Hun 
forstår nok ikke engelsk, og hun vil sikkert ikke forstyrres, men 
nu er vi snart i Danmark, så der kan ikke ske noget ved at 
spørge hende." 

Guds Ånd taler meget stille. Du kan sagtens få Ham til at 
tie, og du har din frie vilje til at gøre, hvad du føler, Han siger, 
du skal gøre, eller lade være. Jeg har vænnet mig til at adlyde. 

Jeg spurgte damen, hvor hun kom fra. Hun blev meget 
forbavset over mit engelsk, som jeg ellers ikke synes er særlig 
flot, så hun spurgte med det samme, hvor jeg havde lært 
engelsk, når jeg var fra Danmark. Jeg sagde: "Jeg arbejder 
sammen med min mand i Afrika, og der har jeg lært lidt 
engelsk i løbet af de 33 år, vi har været der." "I Afrika," sagde 
hun forbavset. "Hvad laver du dog i Afrika?" Jeg måtte næsten 
le over, hvor let Gud kan åbne dørene på vid gab, når blot vi er 
lydige. Det viste sig, at damen var engelsklærerinde på et 
universitet, og vi var hurtigt inde i en meget interessant 
samtale. Pludselig, da jeg havde fortalt om, hvad Gud gør i 
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Afrika, begyndte hun at græde. Hun prøvede at beherske sig 
men kunne ikke. Jeg spurgte hende: "Kender du noget til 
kristendom og Bibelen?" Hun kunne blot nikke på grund af 
gråden, som var ved at overmande hende. "Så er det ikke 
tilfældigt, vi to er kommet til at sidde ved siden af hverandre," 
sagde jeg. "Gud har haft en plan med det fra begyndelsen." 
Hun rejste sig og gik ud på toilettet for at ingen af de andre 
skulle opdage, at hun græd. Da hun kom tilbage, vidnede jeg 
for hende, og hun måtte erkende, at Gud havde ledet os 
sammen. "Jeg har været en kristen," sagde hun, "men jeg blev 
så skuffet af nogle mennesker, så jeg holdt op med at komme 
til møderne. Jeg har en bibel men forstår ikke noget af det, jeg 
læser." Jeg kunne mærke glæden boble i mit indre over at få 
lov at tale med hende om Jesu frelsesværk og om, hvor højt 
Gud elskede hende. Jeg skyndte mig at skrive nogle skriftsteder 
ned, som hun skulle læse, når hun kom hjem, og jeg kunne 
henvise hende til en kirke på Filippinerne, hvor jeg tror, hun 
kan få hjælp. Vi følte næsten, vi var i familie, inden vi tog 
afsked, og jeg måtte endnu engang takke Gud for en rig 
anledning. 

Der går mange skuffede danskere rundt i vort land, som har 
mødt meget i kristenheden, som ikke var godt, eller som de 
ikke forstod. Men i dag er det på høje tid at bede Gud om en 
Åndens vækkelse over vort land og vore kirker, så mennesker 
må opleve Guds kærlighed og tilgivelse på en ny og stærk 
måde gennem alle os, som er kristne. 

Når Gud ser på dig, ser Han på dig som sit barn. Du er nu 
en ny skabning, som ikke længere hører denne verden til. Du er 
himmelborger, og den tid, du skal være her på jorden, er du her 
som gæst. Jesus er i færd med at gøre en bolig rede for dig i 
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Himlen. Gud har udvalgt dig til at være en del af Hans 
menighed, Kristi legeme på jorden. Jesus er her ikke længere, 
men du er her sammen med alle dine trossøskende. Han stoler 
på dig og regner dig som sin medarbejder. Du er en vigtig del 
af legemet, som skal udføre den opgave, du er sat til at gøre. 
Han ser på dig som sin udsending i Jesu sted og som et sandt 
vidne om det, du har set og hørt i Hans ord. Samtidig har Han 
selv lovet at udruste dig, vejlede dig og hjælpe dig i alle de 
opgaver, Han giver dig. 

Husk: Det er nu os, der er udsendt, som Jesus var udsendt. 
Det er os, der er vidner, og det er os, der skal stå til regnskab 
for vort liv ind for Jesus Kristus en dag. (Matt. 25:14-46) Lad 
os bruge vore liv, vore talenter og al vor kærlighed til at nå en 
verden, som er ved at gå under i mørke og håbløshed. 
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3. Kapitel 
 
Se på andre som Gud ser på dem 
 
Når du går på gaden i din by og ser på de mange mennesker, 

der haster forbi dig, tænker du måske ikke over, hvem disse 
mennesker er. Du går i dine egne tanker og skal nå en masse, 
mens du er i byen. Men Gud ser på hvert enkelt af disse 
mennesker som noget specielt. Hvert menneske er en 
personlighed, som Han har skabt, og som Han længes efter at 
komme i kontakt med og frelse.  

På din arbejdsplads eller i skolen vrimler det med 
mennesker i alle aldre, og umiddelbart kan du synes, at der nok 
ikke er nogen af dem, der er interesseret i Gud, så du slapper af 
og tænker måske ikke så meget over deres åndelige behov og 
tilstand. 

Men hvis du starter din dag med at sukke til Gud om Hans 
ledelse i hverdagen og beder Ham om at få lov til at være til 
hjælp og velsignelse for et eller flere mennesker i dagens løb, 
kan du pludselig få lov at opleve, at du bliver ledet sammen 
med en, der går og længes efter noget at leve for. Når Gud ser 
dig gå ud af din hoveddør, og Han samtidig ser et menneske, 
der er desperat efter at kende sandheden og finde en mening 
med livet, kan Han på en forunderlig måde få jer to til at møde 
hverandre. Det har jeg oplevet mange gange. Gud skal kunne 
regne med dig og mig! Har Han brug for en tjener, en 
udsending, i dag, så kan Han regne med os! Vi vil ikke være 
ligegyldige og overhøre Helligåndens tale, vel? Nej, jeg tror, 
alle vi, som har oplevet Guds kærlige nåde og tilgivelse, gerne 
vil vinde andre mennesker for Ham. Vi skal blot vide, at vi 
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kan, og at Herren er med os og vil hjælpe os, når vi skal bruges 
af Ham. 

 
Der er håb for alle 
Det er vigtigt for os at huske, at hvert menneske er dyrebart 

for Gud, og at der ikke er personsanseelse hos Ham. Der er håb 
for alle! Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til 
erkendelse af sandheden. Dette har vi Skriftens ord for i 
1.Tim.2:4, og i 2.Pet.3:9 står der, at Gud ikke vil, at nogen skal 
gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Der er altså ingen 
håbløse tilfælde for Gud. Det vigtigste og altafgørende er, om 
mennesker  vil frelses og hjælpes. Gud står rede til at frelse, og 
Han er også rede til at opdrage os til at sige nej til ugudelighed 
og verdslige lyster og leve et retskaffent og gudfrygtigt liv i 
denne verden. Titus 2:11-12.  

Vi må derfor se ligesådan på alle mennesker. Hvis vi møder 
nogen, der vil frelses og hjælpes, så kan de frelses ved Guds 
store nåde. Og selv om deres måde at være på er meget langt 
fra det, vi betragter som nobelt og retskaffent, kan Gud opdrage 
dem til at sige nej til ugudelighed og andet forkert. 

 
Guds mål  
er, at evangeliet skal forkyndes for alle folkeslag, og at der 

ud af alle folk og stammer og tungemål på jorden en dag skal 
stå en skare foran Hans trone, som er løskøbt fra jorden, og de 
skal ære og prise Ham. 

Siden syndefaldet i Edens have har Gud længtes efter at 
blive forligt med mennesker igen. Han har fjernet synden for 
enhver, som vil tro på Jesus Kristus. Han har gjort alt, hvad der 
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skal gøres, for at frelse verden. Men det er os selv, der 
bestemmer, om vi vil modtage denne store gave. 

 
Ingen forskel hos Gud 
Ser du et stakkels menneske, der er sunket dybt i synd og 

mørke, skal du huske, der er håb for Ham, og det er vigtigt, han 
hører evangeliet om frelse og forløsning fra elendigheden.  

Ser du på mennesker, som ser ud til at have det godt og ikke 
mangler noget men ikke har fred med Gud, er det vigtigt, at 
også de får budskabet om frelse. Vi har alle fået en vis årrække 
at leve i. Bibelen siger, at vi kun lever en gang og derefter skal 
stå til ansvar for vore liv, derfor skal alle høre Ordet. 

  
Børnene og de unge 
Det er vigtigt, der er nogle, der forkynder Ordet for børn og 

unge, som derved kan reddes i god tid. Jeg har stor respekt for 
alle, der arbejder i søndagsskoler og med ungdomsmøder. De 
har brug for megen forbøn og opbakning. Deres tjeneste er 
overmåde vigtig. Jeg er selv reddet ved hjælp af en trofast 
søndagsskolelærerinde, der tog tid til at vise os vejen til et liv 
med Jesus. Vi var kun 3-4 piger i børneklubben, men hun holdt 
ud med os. Hun gav os en bibel, og hun viste os et godt 
eksempel på et sundt kristenliv.  

Jeg husker tydeligt, hvordan det var, da vore egne børn blev 
5-6 år gamle og begyndte at forstå, hvad der var ret og forkert. 
Der kom en stor nød på mit hjerte for, at vore børn aldrig 
nogensinde skulle gå fortabt. Jeg måtte bede for dem hver dag, 
og Guds Ånd talte både til min mand og mig om, at vi skulle 
lede vore børn til en personlig tro på Jesus. Troende forældre 
har et stort ansvar. Deres egne børn er deres vigtige 
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missionsmark. Hele dit liv i hverdagen er en prædiken for dine 
børn, og det er så vigtigt, at du giver dem Guds ord og tager tid 
til at bede med dem. Helligånden sagde engang til mig: "Tænk, 
om du vinder hele Afrika for Herren men ikke får dine børn 
med til Himlen!" Jeg fik ingen ro, før jeg var sikker på, at vore 
børn var blevet født påny ved en personlig tro på Jesus som 
deres frelser. 

Når børn kommer ind i overgangen mellem barn og voksen, 
har de brug for nogen, der forstår dem og kan tage sig af dem 
og vise dem vejen frem i troen på Jesus. Må Gud kalde mange 
flere til at tage sig af unge mennesker, som har et stort tomrum 
i deres indre. De søger at fylde dette tomrum med 
underholdning, narkotika og meget andet, og de kommer 
sammen i kliker, hvor den ene skal overgå den anden i 
overmod. Hver gang du ser på de unge, så bed Gud sende 
arbejdere til at vidne for dem og gør, hvad du selv kan, for at 
nå dem med Guds kærlighed. 

 
De modne 
Den store kategori af modne mennesker trænger også til 

evangeliet. De fleste danskere har opdaget, at matrealismen 
ikke har den store tilfredsstillelse i sig, som man før troede. 
Bag de mange menneskelige facader, vi møder i dagligdagen, 
er jeg sikker på, der er et råb efter meningen med livet. Lad os 
bede Gud give os naturlige anledninger til at vidne for dem om 
Jesu kærlighed. 

 
De ældre 
Men også ældre mennesker behøver evangeliet. De har 

menneskelig set kortere tid tilbage at leve i end børn og unge, 
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og de trænger i høj grad til, at nogen fortæller dem om Guds 
nåde og tilgivelse, så de får en chance til at tage imod frelsen, 
inden de skal bort fra denne jord. 

Vi møder mange forskellige mennesketyper, og det er langt 
fra alle, der er ydmyge nok til at tage imod Guds frelse. Dog 
tror jeg, langt flere ønsker at finde ind til Guds hjerte og få fred 
i sjæl og sind, end vi tror. Jeg vil senere komme ind på disse 
forskellige mennesketyper, vi møder, men først vil jeg gerne 
slå helt fast, at ingen er umulige at redde for Gud. 

"Der er ingen forskel på jøder og grækere; alle har den 
samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham, for enhver, 
som påkalder Herrens navn, skal frelses." Rom.10:12-13. 

 
Vi er de vigtige mellemled 
Kapitlet fortsætter: "Men hvordan skal de påkalde ham, som 

de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som 
de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen 
prædiker?" 

Hvis vi svigter som de vigtige formidlere af budskabet om 
frelse for alle mennesker, udebliver vækkelsen. Troen kommer 
af det, som høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi 
ord. Der må være nogen, der fortæller andre om Guds nåde. 

Vi læser flere gange om, at når Jesus så på mennesker, 
ynkedes Han inderligt over dem. Han ynkedes over enken, der 
havde mistet sin eneste søn. Han ynkedes over de sultne, der 
havde fulgt Ham hele dagen og trængte til noget at spise, og 
Han ynkedes over folk, der gik forvildede omkring og var som 
får, der ingen hyrde har. Vi må havde det samme hjerte som 
Jesus. Vi må ynkes over mennesker, der er i nød og ikke 
kender Herren, og vi må gøre noget ved det!  
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Jeg blev meget forbavset en aften, da jeg så TVavisen. Der 
var et langt indslag om rokkerne og al balladen, de har 
forårsaget. Pludselig var jeg ved at græde, og Helligånden talte 
til mig om at bede specielt for disse mennesker. De er 
forkastede, ulykkelige unge, som har haft en forfærdelig 
opvækst, og nu forskanser de sig bag en rå maske. Men bag 
facaderne er der mange, der længes efter Gud uden at vide det. 
Hver gang jeg ser eller hører dem, minder Gud mig om at bede 
for dem.  

Spørg Herren om, hvad din opgave er, og hvordan Han kan 
bruge dig som en kanal for hjælp til en verden i stor nød. Gud 
har brug for arbejdere til høsten, og ingen af os skal stå ledige 
på torvet 

 
Evangeliet er et tilbud 
Når vi vidner for andre om, hvad Jesus har gjort for os, vil 

nogen tage imod det, og andre vil ikke. Vi kan ikke tvinge 
nogen til at tro det samme, som vi gør, men vi kan give dem 
evangeliet som det bedste tilbud på denne jord. Dem, der vil, 
tager imod det. Andre vil måske komme til at tænke på det, vi 
har fortalt, på et senere tidspunkt. Hovedsagen for os er, at vi 
vidner. Så er det op til mennesker, om de vil tage imod de gode 
nyheder. 

 
Vi skal ikke dømme nogen 
Vi kender alle Johs.3:16, hvor der står om, at Gud elskede 

verden så højt, at Han gav sin enbårne søn for at frelse enhver, 
som tror. Men kapitlet fortsætter med at fortælle os, at Gud 
ikke sendte sin søn til verden for at dømme verden, men for at 
verden skal frelses ved Ham. Dem, der ikke vil tage imod 
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denne frelse, er allerede dømt. De vandrer i mørket og forbliver 
i mørket, hvis de ikke vil tage imod Guds lys, Jesus Kristus. 
Derfor dømmer de sig selv. Det er meget vigtigt, at vi ikke 
dømmer eller fordømmer nogen. Vor opgave er som sagt at 
vidne for alle og se på dem, som Gud ser dem: Dyrebare 
skabninger, Jesus har givet sit liv for. Det er op til den enkelte, 
om han eller hun vil tage imod budskabet og tro det. 

 
Hvad kan du gøre? 
Helligånden er meget opfindsom. Hvis du stiller dig til 

rådighed som Guds sendebud, vil Helligånden, når du beder 
Ham om det, give dig indskydelser til, hvad du kan gøre. 

Du kan, som Jesus har befalet os, bede høstens Herre om at 
sende arbejdere ud til sin høst. 

Du kan være med at underholde, opmuntre og bede for dem, 
der bliver sendt. 

Du kan hjælpe mennesker med praktiske opgaver og bede 
Gud om en anledning til at fortælle dem om Hans kærlighed. 

Du kan ringe til nogen og opmuntre dem og fortælle dem, at 
du vil bede for dem. Det er der ikke mange, der vil bede sig fri 
for! 

Du kan skrive dit vidnesbyrd til nogen, Gud minder dig om. 
Du kan smile til nogen og give dem en venlig bemærkning 

med på vejen. Der er så mange i dag, der er skuffede af kristne, 
de har mødt. Du kan vise dem en ægte kærlighed fra Jesus. 

Du kan være gæstfri. Gud vil bruge alle hjem, der er helliget 
Ham. 

Når nogen klager til dig over, at de er skuffede af den eller 
den, så begynd ikke at forsvare noget eller nogen. Indrøm at 
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der er begået mange fejltagelser i kristenheden, men at du 
længes efter at vise andre Guds kærlighed. 

Der er brug for store og små ting i arbejdet for sjæles frelse. 
Ønsker du at være en sand Jesu discipel, vil Helligånden lede 
dig til at vidne for andre på den ene eller den anden måde. Vær 
blot frimodig! 

Jeg husker, da jeg som skolepige havde givet mit hjerte til 
Jesus, at jeg straks fik nød for, at min klasselærer måtte blive 
frelst. Han var gammel, syntes jeg dengang, og jeg tænkte: 
"Hvis ikke jeg fortæller ham om Jesus, når han måske ikke at 
høre om Ham." Jeg fandt en lille bog om Perleporten, som jeg 
selv holdt så meget af. Foran i bogen skrev jeg til C.G., som vi 
kaldte vores lærer, at Jesus elskede ham og ønskede at frelse 
ham. Jeg fik aldrig at vide, hvad han mente om den lille bog. 
Han sagde blot tak, da jeg gav ham den, men jeg følte mig 
meget lettet bagefter. Jeg havde fået givet ham budskabet, og 
jeg bad meget for ham. Det var op til ham, hvad han ville gøre 
ved det.  
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4. Kapitel  
 
De forskellige mennesketyper vi møder 
 
Da jeg i min barndom fik et personligt kald fra Gud til at 

blive missionær, følte jeg ganske klart i mit indre, at jeg 
engang skulle til Afrika og fortælle afrikanerne om Jesus 
Kristus, og at jeg engang ville være med til at hjælpe jøderne i 
Israel. Jeg sagde til min mor, efter at mine forældre havde 
fortalt meget om, hvad der står i Bibelen om, at jøderne skal 
vende hjem til deres land, Israel: "Når jeg bliver stor, skal jeg 
ned til Israel og hjælpe jøderne." Min mor svarede: "Det skal 
du måske ikke ønske dig, for det bliver et sted, hvor der vil 
blive mange krige!" Dengang var der ikke mange jøder i Israel, 
men jeg vidste, jeg en dag skulle være med at fortælle dem om 
Jesus, deres Messias. 

Men tanken om, at jeg først skulle være missionær i Afrika, 
var mig imod. Jeg syntes, det måtte være meget svært at bo 
blandt afrikanerne og føle sig et med dem og elske dem. Jeg 
troede, de var helt anderledes mennesketyper end os danskere, 
og at det ville være svært at forkynde evangeliet for dem. Men 
da jeg mange år senere sammen med min mand og børn kom 
derned for at bo og fortælle mennesker dernede om Jesus, kom 
jeg til at elske dem mere, end jeg kan forklare. Jeg var 
forbavset over at opdage, at de mennesketyper, vi mødte 
dernede, havde nøjagtig de samme egenskaber, evner og 
karaktertræk som danskerne, og at Guds ord skulle forkyndes 
for dem på akkurat samme måde som for danskere og andre 
folkeslag. Vore hudfarver er forskellige, men indvendig har vi 
de samme karaktertræk, svagheder og stærke sider. 
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Da vi havde været der en tid, fik jeg en ung mand til at 
hjælpe mig i huset. Han havde været blandt de første, der 
omvendte sig til Kristus, da de første missionærer kom til 
stedet. Jeg elskede ham og hans unge kone og deres lille datter, 
som om de var mine egne børn. Pludselig en dag oplevede vi 
noget, som slog mig helt ud. Han havde været i byen og var 
begyndt at drikke sig fuld flere gange om ugen. Han havde 
skjult det for os en tid, men pludselig fik vi det at vide. Han var 
frafalden og havde fået mange dårlige kammerater. Jeg græd 
og sørgede i mange dage, og jeg tænkte: "Hvordan skal jeg 
kunne fortsætte at være missionær? Jeg vil altid tænke, når folk 
overgiver sig til Jesus: "Nytter det noget? Mon det holder? 
Mon jeg kan stole på dem?" 

Da jeg bad en morgen, talte Herren til mig ved sin gode 
Helligånd. Han lærte mig noget, som siden har været til stor 
hjælp for mig, og som jeg håber og tror også kan blive til hjælp 
for andre. Han talte til mig om at læse lignelsen om 
sædemanden i Matthæus evangeliet kapitel 13. Jeg vil her give 
denne undervisning videre til dig,- både hvad Helligånden viste 
mig, og hvad jeg erfarede igennem dette: 

Du er som sædemanden, der går ud og sår Ordet og dit 
personlige vidnesbyrd blandt de mennesker, du møder. Men 
Ordet falder blandt mange forskellige mennesketyper, som 
modtager det på vidt forskellige måder. Du læser om 
sædemanden, at han såede sæden overalt. Noget faldt på vejen, 
noget på klippegrund, andet blandt tidsler og andet faldt i god 
jord.  

Du skal også med stor frimodighed så overalt uden at tænke 
på resultatet. Du sår, og siden vander du med dine bønner og 
din omsorg, men det er Gud, der giver væksten. Ud fra denne 
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lignelse ser du, at de tre dele af det, der blev sået, 
tilsyneladende gik tabt. Det, der faldt i god jord gav udbytte, 
noget hundrede, noget tres og noget tredive fold. Som Jesus 
underviste sine disciple dengang, underviser Han ved 
Helligånden dig og mig i dag:  

 
Vejen 
1. Det, der faldt på vejen, betyder at du giver evangeliet til 

mange, som slet ikke forstår det. Ud af en stor flok på hundrede 
lyttere, er der måske kun ti, der forstår Ordet. Blandt de mange 
mennesker, du er omgivet af til hverdag, gør dit liv og 
vidnesbyrd måske kun indtryk på en lille del af dem. Resten 
hører og ser, men de forstår ingenting. Ordene går ind ad det 
ene øre og ud af det andet. Når de uforstående forlader dig, 
kommer den Onde med det samme og stjæler alt det, du har 
sagt, så de ikke mere kan komme i tanker om det. De glemmer 
det og går videre ligeså uvidende som før. De har mange 
forskellige oplevelser i livet, og det, at de lyttede til dig, var 
blot en af mange oplevelser, som ikke var så vigtig. Andre 
iblandt disse var måske hårde og afvisende som en stenet vej, 
men de har fået dit vidnesbyrd, og det er nok for dig i første 
omgang. Du skal ikke fortvivle eller tro, dit liv og vidnesbyrd 
er forgæves. En stenet, hård vej skal bearbejdes, før der kan gro 
noget på den. Når du beder og lever dit kristenliv som en duft 
fra Gud, vil Han bearbejde de mennesker, du omgås. Der kan 
gå 30 år, før de begynder at lytte og forstå! Det har jeg erfaret. 
De kom på valg, da de mødte dig og dit vidnesbyrd, og Gud vil 
sørge for, at de en dag bliver mindet om det, du har sagt og 
gjort. 
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Klippegrund 
2. Der kan være andre, du forkynder evangeliet for, der 

lytter og bliver meget grebet af det, du siger. De er meget 
begejstrede over at mærke, at de får en helt ny mening med 
livet, når de tror dit vidnesbyrd og Ordet fra Gud, og de ønsker 
med det samme at blive frelst. Når du beder for dem, mærker 
de med det samme, at Jesus elsker dem og bor i deres hjerter. 
Gud gør mange mirakler for dem. Nogle bliver spontant 
helbredte og fyldt med Helligånden, og glæden fylder deres 
hjerter.  

I begyndelsen af deres vandring med Gud er de meget 
trofaste og begejstrede, men når der efter en tid kommer 
prøvelser og vanskeligheder, og hvis du eller andre skuffer 
dem, falder de fra eller søger ind i andre fællesskaber.  

De giver op, fordi de er overfladiske! De lader alt det, de 
oplever med Gud, ligge på overfladen og glemmer hurtigt alt 
det herlige de har oplevet. Nåden i Kristus og den frihed og 
glæde de fik ved troen på Jesus, er ikke nok for dem. De vil 
have medvind, stadige mirakler og stærke følelser. Deres 
hjerter er som klippegrund med meget lidt jord ovenpå. Det, 
der er blevet sået i deres hjerter, visner og bærer ingen frugter. 
De kan virke meget åndelige, men deres åndelighed har ingen 
dybe rødder. Du kan måske tro, det er dig, der har gjort noget 
forkert, men hvis ikke Guds Ånd taler til dig om, at du har 
fejlet, er du nødt til at lade sådanne mennesker gå. Lad dem 
vide, du elsker dem, og at de altid er velkomne tilbage, men giv 
dem frihed og bed for dem. Gud arbejder videre på dem. 

Da vi for mange år siden skulle bygge hus i Blåhøj ved 
Brande, som ligger ude på den jyske hede, skulle vi anlægge 
haven, da huset var færdigt. Vi havde aldrig prøvet sådan noget 
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før, så vi fik en ældre mand til at hjælpe os at rense grunden for 
sten og gøre den jævn og fin, så vi kunne få en græsplæne sået. 
Da vi troede, vi var færdige med forarbejdet, kom en af de 
kristne venner fra menigheden og sagde til os: "Hvis I skal 
have noget ud af haven, må I endelig ikke så græs, blomster 
eller noget andet endnu. I skal først have grubet hele haven. 
Han forklarede os, at vi jo nu var kommet ud på heden, hvor 
der var et godt lag jord øverst, men et lille stykke nede i jorden 
kom den hårde al, som var ligesom klippegrund. Der skulle en 
bestemt maskine til at bryde igennem den stenhårde jord og 
knuse den hårde al. Kun hvis dette blev gjort, kunne 
regnvandet trænge igennem, så planterne kunne gro. Ellers 
ville vi blot så jorden til, og det ville se meget godt ud til at 
begynde med, men senere ville det hele rådne og dø. Denne 
kære ven sagde:"Jeg vil gerne hjælpe jer. Jeg kommer med en 
maskine en af dagene og gruber jeres have!" 

Senere har vi ofte takket Gud og denne mand for hans 
visdom og hjælp, og jeg har ofte tænkt på vores have som et 
menneskehjerte, hvor Ordet bliver sået på klippegrund. 
Begyndelsen kan se så lovende ud, men der er noget under 
overfladen, der må brydes, før Gud rigtig kan komme til at 
virke. Der skal måske forskellige omstændigheder til i form af 
prøvelser og vanskeligheder, før hjertet bliver brudt, og Gud 
tillader dette for at redde mennesket for evigheden.  

Vi må lade Guds Helligånd komme til og hjælpe os at vinde 
mennesker og lade Ham gøre, som Han ser, det er bedst. 
Senere får vi måske lov at møde disse mennesker igen og 
plante nye, gode ting i deres hjerter. 

 
Blandt tidsler 
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3. Den tredie gruppe hører og hører, hvad du taler til dem 
om. De kan se, du elsker Gud, og de vil gerne have det som 
dig. Men de bekymrer sig hele tiden. De tænker på de jordiske 
ting og på deres eget ve og vel. De vil hellere have rigdom og 
denne verdens falske glæde end følge i Jesu fodspor. De er 
jordbundne. Det jordiske betyder mere for dem end at være 
Guds barn og have en bolig i Himlen. Verdens bekymringer og 
rigdommens bedrag kvæler det ord, du har talt, så de ikke kan 
bære frugt. Vi har kendt mange, specielt mænd, der var med på 
vore møder og troede på det, vi forkyndte. De havde også en 
indre tro på Jesus. Men når lærte dem nærmere at kende, viste 
det sig, at de ikke ønskede at bekende sig åbent som kristne, 
fordi de så ikke længere kunne snyde i skat! Andre var bange 
for, at det ville koste dem tiende og andre udgifter til kirken, og 
derfor ville de ikke være med. En sagde: "Jeg må lukke min 
forretning, hvis jeg skal være en kristen, og det vil jeg ikke!" 
Han ville ikke tro, at Guds velsignelse ville hjælpe ham både 
åndeligt og økonomisk. Det er synd for disse mennesker, men 
bliv ved at møde dem med kærlighed og forbøn. Gud arbejder 
videre med dem! 

  
Alle disse tre slags mennesker behøver forbøn og kærlighed. 

Vil du trænge igennem en hård jordskorpe eller et stykke land 
med tidsler og torne, må jorden bearbejdes. Arbejdet kan tage 
tid og behøver udholdenhed og tålmodighed. Også hårde, 
selviske mennesker behøver forarbejde, og i sådanne tilfælde er 
det kun forbøn og kærlighed, der virker. Uanset hvad du ser i 
den synlige verden, kan du være sikker på, Gud virker i dem i 
den usynlige verden, når du beder. De hører måske ikke så 
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meget på dine ord, men de ser på dit liv og er taknemmelige for 
din kærlighed og forbøn, selv om de ikke siger noget om det. 

 
Et visdomsord fra Gud 
Jeg vil gerne her dele noget med dig, som har hjulpet mig 

usigeligt meget. For mange år siden, når jeg prøvede at hjælpe 
mennesker ind til Guds hjerte, oplevede jeg, at mange gerne 
ville hjælpes i det område, hvor vi boede. Men der var enkelte, 
som jeg havde det meget svært med. De kom til mig både nat 
og dag, og jeg vendte næsten vrangen ud af mig selv for at 
finde en måde at hjælpe dem på. Der var særlig en, som jeg 
holdt meget af. Hun havde det svært på så mange måder og 
ville så gerne hjælpes. Men på et tidspunkt var jeg ved at bryde 
sammen i dette særlige tilfælde. Jeg syntes, alt var forgæves i 
mit arbejde med hende.  

En dag viste Helligånden mig, at hun byggede sit liv på mig 
og ikke på Ordet og samfundet med Jesus,  og Han sagde en 
sætning til mig, mens jeg var i stilhed ind for Guds ansigt, som 
siden har hjulpet mig meget. Han sagde: "Dem, jeg ikke kan få 
lov at hjælpe, kan du ikke hjælpe!" 

Da damen igen kom til mit hjem for at få hjælp, spurgte jeg 
hende: "Beder du til Gud selv? Læser du Hans ord, som vi har 
aftalt? Beder du derhjemme for dit ægteskab og for alle dine 
andre problemer?" Hun så ulykkeligt på mig og sagde, at det 
kunne hun ikke. Det var helt umuligt for hende at få ro og tid 
til det, og det var meget bedre, når jeg fortalte hende, hvad hun 
skulle gøre. Jeg sagde da til hende, at hvis hun ikke selv søgte 
ind til Gud, når hun var alene, kunne jeg ikke længere hjælpe 
hende. Hvis jeg ville fortsætte, ville jeg få et sammenbrud, for 
al min kraft var brugt op. Kun hvis hun ville søge Gud selv, 
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ville jeg fortsætte vore samtaler. Hun så på mig og sagde: 
"Hvor er jeg skuffet over dig!" Og så gik hun. Det gjorde 
selvfølgelig ondt både at høre dette men også at slippe hende 
uden at vide, om hun nu ville tage sit eget liv, som hun så ofte 
havde truet med. Men Guds Ånd tog byrden fra mig.  

Siden skete der ikke de store forandringer med hende. For 
mig at se fik hun det hverken værre eller bedre, men jeg fik 
mere tid til andre ting, og jeg beder stadig Gud om at virke i 
hendes liv. 

 
Helligånden viste min mand en anden ting, som jeg her vil 

give videre, da det kan hjælpe andre, som står i Guds arbejde: 
Vi havde mange mennesker, der kom til os med problemer, 
mens vi var missionærer og forstanderpar i forskellige kirker. I 
mange tilfælde gik hele vor tid med at hjælpe sådanne stakkels 
mennesker, og især når vi skulle have ro til at forberede os til 
møderne eller blot have et hvil midt på dagen, ringede 
telefonen, eller nogen bankede på døren, og der var igen nogle, 
der trængte til hjælp. 

En dag talte Guds Ånd til Peter og sagde: "Mange af dem, 
der kontakter jer, er styret af forstyrrende ånder, som vil tage 
jeres tid, så I ikke kan tage jer af de mennesker, der virkelig har 
brug for jer, og så I ikke får forberedt jer til møderne og heller 
ikke får hvile. I må lære at lukke af for dem, der ikke vil videre 
på vejen. Og de gode i kirken, som aldrig lader høre fra sig og 
ingen problemer har, har også brug for at samtale med jer." 

Det er fantastisk, når Guds Ånd taler, og man handler efter 
Hans ord. Så bliver man løst fra tunge byrder og lærer at 
hjælpe mennesker på en bedre måde, som man kan holde til. 
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Det er meget vigtigt, vi beder Gud virke på alle dem,  Han 
lægger os på hjerte. Vi kan ikke bære mennesker ind i Himlen, 
men vi kan bede Gud drage dem ind til sig. Der står i 
Jobs.6:44, at ingen kan komme til Jesus, hvis ikke Faderen, 
som sendte Jesus, drager dem. Det er Gud, der gør værket. Vi 
er blot Hans redskaber, som skal gøre det, Han minder os om. 

 
Den gode jord 
4. Dem, der hører det, du fortæller dem om Jesus og Hans 

ord og fatter det og bærer frugt, er de ydmyge! Mennesker med 
oprigtige, ydmyge hjerter vil tænke meget over det, du vidner 
om, og de vil gerne vide mere og handle efter det. Det kan 
være, de er meget svage mennesker, der har prøvet meget af 
det, verden har at byde på. De har søgt og søgt overalt for at 
finde en mening med livet og er måske blevet såret og 
"tyndslidte" i nerverne på deres livsvej. Men de vil tage imod 
Ordet og bede om forbøn. De er ydmyge nok til at indrømme 
deres fejl og omvende sig til Kristus.  

Sådanne mennesker skal du holde ud med! Selv om de 
falder tilbage i de gamle vaner nogle gange, kan du stole på, at 
de en dag vil blive Jesu sande disciple. Jesus kom til verden for 
at frelse ydmyge mennesker, der af hjertet ønsker at flytte fra 
mørket ind i Hans underfulde lys. 

  
Hvad skal du fortælle disse? 
Jesus siger, at Han blev sendt til jorden og salvet med 

Helligånden for at forkynde et godt budskab til fattige, for at 
udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte 
undertrykte i frihed og udråbe et nådeår fra Herren. Lak.4:18. I 
den gamle bibeloversættelse står der, at Han var sendt med 
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glædesbud til ydmyge. Det betyder det samme. De fattige er 
ikke blot de fattige, der mangler mad og tøj, men det er dem, 
der er ydmyge og føler sig fattige i ånden og længes efter Gud. 
Fangerne, der skal løslades, er ikke dem, der sidder i vore 
fængsler og afsoner en straf for mord eller lignende, men det er 
mennesker, der er bundet af den Onde, af depressive tanker, 
ensomhed og mørke. Det gælder selvfølgelig også nogle af 
dem, der sidder i vore fængsler. Men der er mange mennesker i 
dag, der lever et tilsyneladende pænt og respektabelt liv, som er 
bundne og ulykkelige i deres indre. De blinde er dem, der ikke 
kan se nogen mening med livet og har mest lyst til at gøre en 
ende på det hele.  

Det er vidunderligt, at vi er sendt med et glædeligt budskab 
til sådanne. Vi kan sætte dem i frihed i Jesu navn og give dem 
alle Jesu rige løfter om evigt liv. De har en god jordbund i 
deres hjerter, og de trænger blot nogen, der vil så den rette sæd 
i denne gode jord, bede for dem og vejlede dem. De rene af 
hjertet skal se Gud. Dem med rene motiver, som elsker 
sandheden og ønsker at komme ind i Guds lys med hele deres 
liv, skal opleve, at Jesus lever og vil frelse dem. 

 
Af nåde er vi frelst 
Det er meget vigtigt at "udråbe et nådeår fra Gud". De fleste 

af os har en mening om, at man skal være god nok som 
menneske, før man kan blive en kristen. Men det er ikke Guds 
mening. Vi må fortælle mennesker, at de må komme til Gud 
præcis, som de er. Vi bliver ikke frelst ved gode gerninger eller 
noget andet, vi selv kan præstere. Vi bliver frelst af Guds store 
nåde. Betingelsen for at blive frelst er, at man vil vende om til 
Gud!  
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Når et menneske vil forlige sig med Gud ved troen på Jesus 
Kristus, vil Gud til gengæld arbejde med det menneske, så det 
ønsker at gøre det gode. Det ønsker at sige sandheden og leve 
nær hos Herren. Som et nyfødt barn vil den nyfrelste blive 
opdraget af Gud ved Helligånden gennem Ordet og 
fællesskabet med Ham i bønnen og i samfundet med andre 
kristne. 

 
5. Kapitel 
 
Når du skal lede et menneske til Gud 
 
Når du har vidnet for et menneske om, hvad Gud har gjort 

for dig, da du kom til tro på Jesus som din frelser, og 
vedkommende spørger dig, hvad han eller hun skal gøre for at 
få det ligesom dig, er det vigtigt, du bruger den rette 
fremgangsmåde. Jeg tror på og beder om, at den tid vil komme 
i Danmark, hvor vore naboer og arbejdskammerater, familie og 
venner vil komme til alle os, som er kristne, for at bede om 
hjælp. Der er vækkelse ud over hele verden i dag, og vi må 
forvente, at nådetiden også kommer til vort land.  

Jeg har meget stor tro på, at den tid starter, når vi bliver 
mere frimodige til at vidne for vor næste. Det er godt og herligt 
med de store kampagner og mange andre mødeaktiviteter, vi 
har, men det viser sig, at de fleste mennesker bliver vundet for 
Herren gennem personlige relationer. De har set kristne, der 
tror på Guds ord og lever efter det, og en for en søger de den 
samme vej som disse kristne til tryghed og frelse. 

 
Led dem til tro på Jesus Kristus 
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Den eneste vej, der virkelig kan føre mennesker igennem til 
fællesskab med Gud, er Ordet. Det, Gud har sagt, står fast til 
evig tid. Jesus selv er Ordet, som kom ned til os mennesker og 
tog bolig i en menneskekrop, for at vi bedre kunne forstå og 
tage imod Guds levende ord. Når du har vidnet for en, der 
gerne vil omvende sig fra synden til Gud, er det klogt af dig at 
finde en bibel frem og finde et roligt sted, hvor du kan læse et 
par skriftsteder eller citere, hvad Ordet siger. Da er du på 
sikker grund.  

Ingen kan bygge sin frelse på noget andet end Guds ord. 
Sætningen om, at enhver bliver salig i sin tro, står ikke i 
Bibelen. Den er blevet en sovepude for mange og en 
undskyldning for ikke at tale om forholdet til Gud.  Mange har 
prøvet at lægge en anden grund for frelsen, end den, Guds ord 
har givet,  men de mislykkes. Mennesker kommer ikke ud i 
frihed men bliver tvært imod mere bundet.  

Jeg vil her give dig de bibelord, jeg selv bruger, når jeg skal 
hjælpe nogen igennem til omvendelse. Det er vigtigt først af alt 
at slå fast for søgende mennesker, at  

Jesus Kristus er den eneste formidler af frelse: 
"For der er en Gud og en formidler mellem Gud og 

mennesker, mennesket Jesus Kristus, som gav sig selv som 
løsesum for alle,-" 1.Tam. 2:5. 

Jesus Kristus er den eneste grundvold, vi kan bygge på: 
"For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er 

lagt, Jesus Kristus." 1.Kor.3:11 
Der er ikke frelse i nogen anden: 
"Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet 

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive 
frelst ved." Ap.Gern. 4:12. 
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Alle, der vil lægge en anden grund til frelse, er religiøse. De 
er ført vild og fører andre vild, og deres endeligt bliver 
sørgeligt, hvis ikke de omvender sig og tror på Jesus, som er 
Vejen, Sandheden og Livet. Der findes mange religioner i dag, 
og Djævelen har forført store dele af verden til at tro, de bliver 
frelst ved gode gerninger, ved stræben, ved at underkaste sig 
store religionsledere, ved at følge andre bøger end Bibelen og 
følge andre alternative midler for at finde tryghed og frelse. 
Millioner ud over verden er forført til at tro, at de kun kan 
komme til Gud gennem Jesu mor, Maria eller gennem bønner 
til helgener, men også dette er et bedrag. 

Vi har arbejdet meget blandt indiske og parkistanske 
hinduer i Afrika, og da jeg en dag vidnede for en af dem, sagde 
han: "Hvor er det godt, du tror på Jesus. For det er sådan, at vi 
alle er på vandring op ad et højt bjerg. I kristne går op ad den 
ene side af bjerget, vi hinduer går op at en anden side, 
buddhisterne går på en side, muslimerne på en anden side, og 
til sidst mødes vi alle på toppen og bliver alle forenet med 
Gud."  

Jeg måtte fortælle ham, at der kun findes een vej til Gud 
ifølge Bibelen, og den går gennem troen på Jesus Kristus.  

I Johannes` breve læser vi om, at den, der ikke vil tro på 
både Gud og Hans Søn, Jesus Kristus, er forført. Derfor er der 
mere end nogensinde brug for, at vi vågner op som kristne og 
fortæller sandheden om Ordet til alle dem, vi kan nå. Hvis vi 
alle gør det lille, vi kan, kan verden blive nået på rekordtid.  

Som sagt, når vi leder nogen til frelse, er det vigtigt at bruge 
Guds ord, som taler klart om, at troen på Jesus Kristus er den 
eneste vej til evigt liv. Hvis nogen lægger noget til eller 
trækker noget fra det, Guds ord siger, fratager Gud ham hans 
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del af livets træ, og han kommer til at opleve de plager, som 
Bibelen taler om. Å.22:18-19. 

Det er meget vigtigt, at vi, når vi leder mennesker til 
Kristus, ikke går på kompromis med sandheden og "hopper 
med" på noget, mennesker har fundet på, som ikke stemmer 
overens med Guds ord. 

 
Led dem til omvendelse 
Når du er kommet så langt, at du har fortalt om den eneste 

vej til frelse, troen på Jesus Kristus som frelser og herre,  er det 
næste skridt at lede dette søgende menneske til omvendelse. 
Gud er lys, og der er slet intet mørke i Ham. Hvis vi som 
mennesker ønsker at vandre sammen med Gud og have Jesus i 
vore hjerter, må vi være villige til at vende ryggen til synden 
og mørket.  At omvende sig betyder at vende ryggen til noget 
og vende sig om til noget helt andet. Det kan godt være, at den, 
du søger at hjælpe, synes det er svært at forstå, hvordan man 
kan vende ryggen til alt det, der indtil nu har fyldt ens liv, men 
det er vigtigt, han eller hun er villige til at omvende sig. Så vil 
Guds Ånd give kraft til at stå fast i troen på Jesus.  

At omvendelsen er en vigtig del af frelsesprocessen, ser vi 
både i Det gamle og Det nye Testamente. Vil man opleve, at 
Himmeriget er kommet nær til en, må man omvende sig: 

Det første, Johannes Døber prædikede, da han begyndte sin 
gerning, var: "Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!" 
Magt.3:1. 

Det første Jesus Kristus selv forkyndte for mennesker, efter 
at Han var blevet døbt og havde været ude i den hårde prøvelse 
i ørkenen, står omtalt i Magt. 4:17: " Fra da af begyndte Jesus 
at prædike: "Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!" 
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Også Jesu disciple blev sendt ud med dette budskab. Da 
Apostlen Peter havde vidnet for folkemængden på pinsedag om 
Jesus og Hans død og opstandelse, stak det folk i hjerterne, og 
de spurgte: "Hvad skal vi gøre, brødre?" Peter svarede: 
"Omvend jer og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders 
forladelse, så skal I få Helligånden som gave." Ap.Gern.2:38. 

Mange mennesker siger, de har en tro på Gud, og at de da 
også beder engang imellem. Men hvis man vil opleve at blive 
født påny og få Jesus ind i sit hjerte og få Himmeriget ind i sin 
tilværelse, må man omvende sig. Også i denne sag er det 
vigtigt, at vi ikke går på kompromis, når vi skal lede 
mennesker. De skal ikke selv kæmpe og stræbe for at blive 
frelst, men de skal være villige til at omvende sig fra mørket og 
komme ind i Guds lys. Så vil Han selv begynde sit rensende 
værk i deres liv. 

I Det gamle Testamente taler Gud meget til israelitterne om, 
at de skal omvende sig fra deres onde gerninger, og i E. 18:32 
siger Han til dem: " Jeg ønsker ikke nogens død, siger Gud 
Herren. Vend om, så skal I leve!" 

Der sker noget fantastisk, idet et menneske omvender sig. 
Man giver Gud lov til at overtage styret og autoriteten i ens liv, 
og jeg tror, at allerede på det tidspunkt må Satan slippe sit tag i 
mennesket, og Gud kan komme til med sin lægende kraft. 
Magt.13:15 taler om dette. 

Herren sendte på et tidspunkt profeten Jonas til byen Nineve 
for at fortælle folket der, at Han ville ødelægge byen på grund 
af deres ugudelighed. Men da folket hørte det, omvendte de sig 
i sæk og aske og bad i oprigtighed Gud om tilgivelse for deres 
synder. Gud tilgav dem øjeblikkeligt, da de omvendte sig. 
Sådan er Herren. Med det samme, mennesker angrer det onde, 
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de har gjort og omvender sig til Ham, strømmer Hans tilgivelse 
og kærlighed dem imøde. 

Der ligger en mægtig hemmelighed i omvendelsen. Det 
dække, der har skjult Guds frelsesplan for os, tages bort, og vi 
kan pludselig begynde at forstå, hvad Gud vil med os. Hvis 
ikke vi ønsker at omvende os, flytter Gud lysestagen fra vores 
liv, og mørket bliver endnu mørkere.  

Hvem er det, vi skal vende om til? Der står i 1.P'et.2:25, at 
vi for vild som får, men vender om til vor sjæls hyrde og 
tilsynsmand. Når vi leder mennesker til omvendelse, får de den 
gode hyrde, Jesus, som vil lede dem ved Helligånden. Derfor er 
omvendelsen en meget vigtig del, vi skal undervise søgende 
mennesker i. 

 
6. Kapitel 
 
Hvordan beder du med et mennesker til frelse? 
 
Tro og bekendelse 
Når du har vidnet for mennesker og ledet dem til 

omvendelse, kommer den meget vigtige del: at de bekender 
den tro på Jesus, de har fået gennem dit vidnesbyrd og Ordet, 
du har delt med dem. Der ligger en mægtig hemmelighed til et 
åndeligt gennembrud i deres liv ved, at de siger med deres 
mund, hvad de tror i hjertet.  

Hvis du blot forklarer for dem, hvad frelsen og troen på 
Jesus er og derefter selv beder for dem, at de skal få lov at 
opleve den nye fødsel, virker det ikke. De skal selv bekende 
deres tro på Jesus, og de skal selv bede, ikke blot i hjertet men 
med munden. Pauls har lært os denne store hemmelighed i 
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Rom.10:9, og jeg priser Gud for Pauls, som gav os en solid 
undervisning på alle områder i kristenlivet, så vi ikke bliver 
snydt af Djævelen eller farer vild. Han siger:  

"For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i 
dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du 
frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden 
bekender man til frelse, for Skriften siger: "Ingen, som tror på 
ham, skal blive til skamme."  

Dette er en meget enkel vejledning, som det er muligt for os 
alle  at følge, og jeg har set, hvor mirakuløst denne 
fremgangsmåde virker. At det er vigtigt, at den, der søger 
frelse, også beder med sin egen mund, står i de følgende vers: 

"Der er ingen forskel på jøder og grækere; alle har den 
samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham, for "enhver, 
som påkalder Herrens navn, skal frelses." 

Det er klogt at læse disse ord for søgende mennesker og 
forklare dem vigtigheden af, at de selv åbner munden og 
bekender deres tro og påkalder Jesu navn. Den dag de måske 
kommer ud for at tvivle på deres frelse, kan de læse disse vers 
og igen bekende for sig selv og andre, at Skriftens ord står fast: 
De er frelste ved troen på Jesus og ved deres egen bekendelse. 

 
Bønnen 
Der er ikke ret mange mennesker, der er i stand til selv at 

formulere en bøn til Gud, når de for første gang ønsker at bede. 
Derfor er det nødvendigt, at du, som har ledet dem til tro og 
omvendelse, også leder dem i en bøn til Gud. Du kan fortælle 
dem om vigtigheden af, at de selv beder med hørlig stemme til 
Gud som et vidnesbyrd for dem selv og andre, og at du gerne 
vil lede dem sætning for sætning, så de kan bede det samme, 
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som du siger i din bøn. Jeg har erfaret, at de fleste er meget 
glade og lettede over at få denne hjælp. Jeg skriver her en bøn, 
der ligner den, jeg plejer at hjælpe mennesker til at bede, når de 
søger frelse, og den kan du bruge, hvis du ikke selv har andre 
ord. Det er blot vigtigt, at man bekender i sin bøn, at man tror 
på Jesus og beder om tilgivelse for al synd og uretfærdighed, 
og beder Jesus komme ind i hjertet som frelser og Herre. Det er 
også godt at takke for Jesu blods rensende kraft og bede 
Helligånden komme ind med sin kraft i hjertet, så de nyfrelste 
kan leve et sejrende liv, ikke i egen kraft men ved Guds Ånds 
kraft og hjælp. Du kan bede denne enkle bøn og lade den, der 
søger frelse, bede efter dig, sætning for sætning: 

 
Kære Gud, jeg kommer til dig, som jeg er. 
Jeg ønsker i dag at omvende mig til dig. 
Jeg tror på Jesus og ønsker at følge Ham. 
Jeg beder dig om tilgivelse for al min synd og 
uretfærdighed, 
og jeg takker dig, fordi Jesus døde for mig,  
og Hans blod renser mit hjerte i dag. 
Jeg ønsker, at Jesus både skal være min frelser og Herre,  
og jeg beder Helligånden komme ind i mit hjerte 
og give mig kraft til at leve som en kristen. 
Tak, kære himmelske Far, at du har hørt min bøn. 
Amen! 
 
Efter denne bøn kan du ønske den, du har bedt for til lykke 

og sige med frimodighed: "Du er nu et Guds barn! Ikke fordi 
jeg siger det, men fordi Guds ord siger det. Du må aldrig mere 
tvivle på, om Gud elsker dig, eller om du virkelig er frelst. Der 
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er intet, der nu kan skille dig fra Guds kærlighed i Kristus 
Jesus. Den eneste, der kan skille dig fra Gud, er dig selv. Så 
længe, du vandrer i lyset, er Han sammen med dig og bevarer 
dig." 

Det er klogt af dig at læse følgende gode ord for din nye 
søster ellebroder i Herren, så der ikke er nogen tvivl om, at 
Gud har gjort sit værk i hjertet, og at vedkommende nu har 
fællesskab med Gud og med alle de mennesker ud over jorden, 
der har den samme tro: 

"Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi 
fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os fra 
al synd. Hvis vi siger, vi ikke har synd, fører vi os selv på 
vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vore 
synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore 
synder og renser os fra al uretfærdighed." 1.Jobs.1:7-9. 

"Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive 
Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er ikke født af blod, 
ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud." Jobs.1:12-
13. 

Peter og jeg har ofte sagt til de mennesker, vi har bedt for til 
frelse, at de skal anskaffe sig en bibel eller Det nye 
Testamente. Hvis ikke de kan skaffe det, vil vi skaffe det til 
dem. Og bagi bibelen skal de skrive den dato, hvor de har givet 
deres liv til Jesus og evt. skrive de skriftsteder, jeg her har 
nævnt. Når så tvivl og vantro dukker op, er det godt for dem at 
slå op og læse, at Gud netop den bestemte dag gav dem ret til 
at være Hans barn.  

Det er også nødvendigt at hjælpe de nye kristne til at finde 
et åndeligt fællesskab, et godt hjem eller en gruppe eller kirke, 
hvor man ved, de kan få god åndelig kost, så de kommer til at 
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vokse en sund vækst. Der kan være brug for, at de dagligt har 
nogle, de kan ringe til eller besøge, for at spørge om råd eller 
bede sammen med. Mange nye er nok faldet fra igen, fordi der 
ikke var åndelige forældre til at tage sig af dem. Men 
opfølgningen er ligeså vigtig som den dag, de gav deres liv til 
Jesus. Vi beder meget om, at Gud vil give os mange, der er 
udrustede og villige til at tage det hårde slid, som det virkelig 
kan være, at hjælpe nye kristne videre på troens vej. 

Det er også meget vigtigt at fortælle de nye, hvor vigtigt det 
er, at de selv tager næring til sig og får kraft gennem Ordet og 
bønnen. Det vil være godt at vise dem  skriftsteder, som er 
gode for nybegyndere. 

 
Særlige tilfælde 
Du kan komme ud for, at der er nogle af dem, du beder med 

til frelse, der ikke er i stand til at udtale Jesu navn eller Jesu 
blod, når de beder. Nogle føler, at det strammer i halsen, så de 
ikke kan få de ord sagt, de gerne vil. 

Vi har oplevet, at sådanne mennesker kan have været inde i 
okkulte ting i fortiden eller har været udsat for ond påvirkning 
på andre måder. Da er det vigtigt, de bliver sat fri i Jesu navn. 
De må først af alt selv frasige sig alt det onde, de har været 
involveret i, og vi har i den forbindelse ofte brugt noget af den 
gamle trosbekendelse, som virker frigørende på alle dem, vi 
har bedt for. Du kan følge denne vejledning: 

Bed først selv om, at Helligånden i dette tilfælde vil komme 
og vejlede og hjælpe dig og den, du beder for. Påkald selv Jesu 
navn og pris Ham for det fuldbragte værk, Han gjorde for os 
alle på Golgata, og tak Ham for Hans nåde, som er et skjold 
mod alt ondt. 
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Bed derefter sætning for sætning de ord, den frelsessøgende 
skal bede efter dig: 

Jeg forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans 
væsen. 

Jeg tror på Jesus Kristus som min personlige frelser, og 
Han skal 

fra denne stund være Herre i mit liv. Jeg omvender mig 
til Jesus  

Kristus og dækker mit liv under Hans rensende blod. 
 
Tag derefter tid til at prise Gud for Hans nåde og godhed, og 

bed om Helligåndens fylde til den nye troende. Du vil opleve, 
at bekendelsen om at frasige sig alt, hvad der har med den 
Onde at gøre, vil løse mennesker og sætte dem i stand til at 
udtale Jesu navn og Jesu blod. 

Er det svært for dig at være alene om denne bøn, er det klogt 
at tage en eller flere venner med til hjælp. Jeg mente førhen, at 
det ville blive en meget dramatisk oplevelse at bede for 
sådanne mennesker og sætte dem i frihed, men jeg har oplevet 
igen og igen, at når vi står på Ordets grund som sendebud på 
Jesu vegne, kan mennesker blive sat i frihed på et øjeblik. 
Fjenden må vige i Jesu navn, når nogen oprigtigt søger frelse 
og frihed hos Gud. Vi må også som kristne tro på Jesu ord om, 
at det, vi løser på jorden, er løst i himlen, og det, vi binder på 
jorden, er bundet i himlen. Når vi står rensede og hellige indfor 
Guds ansigt med vore liv, kan vi være med at bede for andre til 
frelse og frihed. Der er brug for dette i vore dage mere end 
nogensinde. 

 



 45 

Vi har oplevet andre specielle tilfælde i vor gerning for 
Herren, som også skal nævnes her: 

Vi møder mange, der har kaldt sig kristne i mange år, som er 
i tvivl om, hvorvidt de er født påny og rede til at komme hjem 
til Herren, når de skal bort fra denne jord. Der er specielt 
mange ældre, der kan komme i tvivl om dette. Vi har da gjort 
det, at vi har bedt med dem, som vi beder med nye 
frelsessøgende. Vi har gennemgået for dem, hvad Jesus har 
sagt i sit ord om retten til at være et Guds barn og om 
syndernes forladelse, og derefter har vi ledet dem i bønnen om 
tilgivelse og frelse. Vi har sagt til dem, at de kan tage denne 
dag, hvor vi har bedt sammen, som et vendepunkt, hvor de 
påny har overgivet sig til Jesus i vidners nærvær og holde fast 
ved den som den dag, de blev født påny.  

Mange "kar" er mislykkede og føler sig usikre på, om Gud 
virkelig elsker dem, men da er det godt at fortælle dem om, at 
Gud altid begynder om igen som den store pottemager, der 
danner et nyt kar til ære for sit navn, når vi kommer til Ham og 
lader Ham gøre det. Jeg tror, der er mange i vort land, der 
trænger til at møde Jesus påny og blive sikre på deres frelse og 
derefter blive Jesu vidner. De har måske ikke været vidner før 
på grund af deres usikkerhed. Nu, når de har overgivet sig påny 
til Herren, kan de frimodigt vidne om Hans store nåde og 
kærlighed til alle mennesker. 

Til sidst vil jeg nævne, at alle, der har overgivet sig til Jesus 
og ved troen på Ham er blevet Guds børn, må følge de samme 
leveregler, jeg før har nævnt, for at kunne vokse en sund vækst 
i deres kristenliv og blive bevaret, til Jesus kommer og henter 
sine hjem til himlen: 

En ydmyg holdning overfor både Gud og mennesker 
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Omvendelse til Gud hver gang vi fejler. 
Modtag Guds tilgivelse og tilgiv andre! 
Tro Guds ord og bekend, hvad der bor i dit hjerte. 
Lev i Ordet og bønnen og hav fællesskab med andre 

troende. 
 
Jeg vil give dig et ord til slut, som ofte har opmuntret mig. 

Det er et herligt løfte fra Gud om endetiden: 
" De indsigtsfulde skal stråle som himmelhvælvingens 

stråleglans, og de, der førte mange til retfærdigheden, skal 
stråle som stjernerne for evigt og altid." Dan.12:3.  
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